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  دیالۆگک: نی ده رمانی مه باتی نافه خه
  

  و کۆتایی م دووهشی  به
  
  
  

Civil Olydnad: 
en dialog 
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  : وه  سویدییه رگانی له وه

  )ماکوان(رزی  ش گۆده سیاوه
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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 کهک 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 ییدا به 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" دیالۆگدراو تا ئر دوو   سـه ته هرگ

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  دیالۆگک پکدن کهنی ده رمانی مه نافه



 3

   وه  بزووتنهیزمان
  ت مه  ههیاکانیاجی ج وازهر ش  سه له

   وه کرده
 ی زمـان لـه. تـ د وه  کـردهی مانـا  بـهدا کـهی دیکـان  زمانه له" ئاکشن "ت مه  هه  کهشتمی گهنگ ت  درهرۆ زمن

  وه  ئـهانیـ. ێدر نجـام ده  ئـه وه انـهیت هاوون هیـ ال  له  کهیاسی سیرم  فهیک هی وه  کردهانی ئاکشن ی  وشهدایدیسو
  . ستن ده  ههی پکراو گومانلیل گهڕخوی س  کهت  دUndercover operation"ین نھیکت مه هه "ی مانا به

 کـکات. کـرد مـده مـن نـه. انکردیـ  ده کـهی دیسـان  کـه  بـوو کـهکئاکـشن شـت. بوو  هه هی م وشه  ئهۆ بزمڕ من
و  ئـه" کـان وه کـرده. " بـاش بـوویک شـت مـه ئـه. مـا  مـن نـهی الی زهڕـو   ئاکشن ئـهی شه وتری بووم، ئر فیزینگلیئ

  .دا  دهانینجام  ئهکموو کات  ههۆڤ مر ن که شتانه
 کـار  مـهئ. بـ  نـهت اسـهی سیشـدار  بـه ناتوان وه  ئهیژ  نهۆڵ و هۆڵ چیکنداو  که  لهنسانی ئ و کاته  ئهتا هه

 ت،ـ بنـگ دهـ بنـسانی ئتـوور ب گـه ئه. ێو که دهگ  وه گه مهۆ کیرخ  چه هی وهم ش  و بهنی که ف ده سره  مهن،ی که ده
م   ئــه، هیــ ن وه کــه پانۆیــوت  ئــهیکــ هییــاوازی جت،ــ ب نانــه هیــال و بیڤپاســ انیــ  رانــه رمانبــه  فــه هییــنگ دهــو ب  ئــهتــریئ
 نـیب  دهکسـ  کـه وه  چاوتـهش پـ  و بـهیشتووی دانکحر  بهیخڕۆ  ر له گه ئه. ن وه  کردهانداۆی خ  لهش انهینگ دهب

 ۆ بـیکـان که  چهدی سویت هو  ده هی وا وه ک ئه  وهیستاو ستان وه وه سته  دهشۆ و تدا بخنک که حره  به  له کهیر  خه که
  . ینگ ده بشۆت  و ئهێرن  ده وه ره ده

 ێ کـو  لـهن،یکـ  چ ده مـهئ.  هیـووڕو ره  بـهـی گـه   لـه ژانـهڕۆ ۆڤ مـر ن کـه وانـه و کرده  ئهکان هییاسی س وه کرده
ر   سـه  لـه وانـه و کـرده ئـه. نیاسی سیی وه ته نه  فرهی وه  کردهدایاستڕ   لهانیموو  ههنی که ر ده فه  سهێ کوۆ و بنیژ ده
 یکـان ژانـهۆڕ  وه  کـردهیاسـی سی ئاکـامرجـارۆ ز وه داخـه  بـهرۆز. ننـ  دادهن شـودا مه ئیور  چوارده  بهکان نسانهئ
   بـهکـم ستهیـ سچی هـ وه ر ئـه  بـه لـه. بـ  دهمتری قـاکان هییت داله  و ناعهتداران سته  دهیت سته  ده  که هی وه  ئه مهئ
 ڕ سـو وه انـهیت هاووی ژانـهڕۆ ینگـ ئاهـه و هاوی هاوکـارۆی هـ  بـهدایاسـتڕ   لـه گـه مـهۆ و ک هیـ نککوپڕ یت واوه ته
 ی چـاو ژانـهڕۆ] ییئاسـا [یکـ هیـ وه ک کـرده  وهشینـ ده  مـهیرمـان بـوا نافـه  ده هۆیـر ب  هـه،چـ ه دشوپ ره خوا و به ده
  .  هیبکرابال

 ت اسـهیس. بـ  ئاکـشن نـهۆ بزمانڕ تری ئ مه ئ  که هی وه  ئهین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهیکان  ئامانجه  لهکک هی
 یکـان هییـ ژانـهڕۆ  وه  کرده  لهت اسهی سکوو به. ن کهی  دهکاندا هییت بهیتا  خته  کات و وه  له کهی دیسان  که  که هی ن وه ئه
  .ێگر  ده رچاوه  سه وه مهئ

 نۆ چـ  کـهێکـر  ده وه  ئـهی و باسـ تـه مـه  هـهیاکـانیاجی ج وازهر شـ  سـه لـه]  بـهم کت ئـه [ی داهـاتوویکان شه به
  وه نـهکر  دهی شـت مـه  هـهیکـان رهۆراوجـۆ ج وازه ش وه  له جگهب. ێندر هی گه نجام ده  ئه دا به وه  کرده  لهکت مه هه
  ....ندر نجام ده  ئهیچۆ و ب کی دژ  و لهک چ کسانن هی ال  لهت مه  هه  کهێکر ش ده وه  ئهیباس

   لـهئـاواژڕۆ و دی سـو وان لـه  ئهی وه ران و شاردنه نابه  پهی شه کۆ ب  که که به کت  لهک هی هڕ ند الپه  چهدا رهل[
 یکـ کـهر ب  بـه ، لـه رخـان کـراوه تـه" وه تـه  شـاردووهانۆیـ خ  کـهی رانـه نابـه و پـه  ئـهی کردنـیریپـشتگ"یرد  سهرژ

  . کورد البردرایر نه خوۆ ب که باسه
  
  یلی پالگبیت مه هه

دا   هانـدهش کهی دیک خهکا و  بات ده  خهنیکداما  چهۆ ب که هی وه  بزووتنه،ێناسر  ده وه  بهلی پالگبی وه بزووتنه
  نگـه هڕ   کـهیهـوود هیـ ی"ۆشگـپ " ک هیـ  ژمـارهی باسـیلی پالگبیت مه  ههۆ ب رچاوه ک سه وه. ن مان کار بکه  هه که
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ــڵد ســا ســه ــهش پ ــی زا  ل ــ ژنی ــه. ێکــر ده. ابنی ــوون کــهکســان  کــهوان ئ ــه  ب ــ  ب ــه خوۆی ه ــه لو وه ندن  ی وه کدان
  وان بـه ئـه. چـوون  دهێو کـو ره  بـهکـان هۆڕووگ ئـایوتـ هڕ  کـرد کـه  دهانیـ وه  ئهینتیشت پانی شگوتن پکان هییاستڕ
  دا کـه  دهانیـ وه  ئـهـیو  هـهون زهیـ و قزراوـ بیسات ت کاره نانه  تهرجارۆسات و ز  کارهیقاندن و خوت مه  ههۆیه
. اسـتڕ یگـاڕر   و سـهۆڵ کـونتررـ ژ وه نـه بخرتریک جـارێتـوانر  دهکـان ووداوهڕ یوتـ هڕ ک هیـ وه چ شـ  بـهنب
وان  ئـه.  بـوونیازڕ نـات سـته  ده  لـهشیمـ  و ههک  خه م له  هه ناسران که  ده گه مهۆ کیگران خنه هڕک  وان وه ئه
 یکـ هیـ وه شـ  بـه هۆیـر ب هـه. کـرد  دهانیـبات  خـهیتـ دالـه  و ناعـهی مـافخوراویدژ  کـرد و لـه  مـاف ده  لهانینگر هیال
. دران  سـزا ده وه کـه  خـهن هیـ ال  لـه وه  ئـهانیـران   ده داره سـ  و لـهردرانیگ  ده وه ته سته  دهن هی ال  لهکیستماتیس
  .انۆی خیر شان  سه تهۆ خستانیرک مان ئه  ههکان رهی پشتگ وه  و بزووتنهی ئاشتیل  گرووپگهۆمیئ

  
 یر ندانه شـولیـ پالگبی وه  بزووتنـه وه رئـه  بـه لـه. تـ بیبـ زهـه  مـهیکسـ  ناکـا کـهستیـو پۆشگـ پیکس که
  مــه ئــه.  هییانیستیــ کریتـ بــهی تایکــ هیـ وه  بزووتنــه  کــهدان هڕ و بـاوه س لــه  کــهرۆ ز ارهیـد وهــ پیانیستیــ کرینیۆسیـتراد
نـدام بـووم   ئـهداـدا ت 1984ی سـا  مـن لـه  کـهPershing Plowshares ی  گرووپـهم کـه هیـو  لـه.  هیـ هـ هـه
 یسـ  کهدایلی پالگبی کهی دیکان  گرووپه له.  بوودا تیشیستی بوودی کهی دیکس  و که که  جوولهڕی باوه  بهیکس که
  . هیدا تی"نی دب "نگیدن هیسان و که"  منکریعرفا "کیستۆ ، ئاگنستیئئات

 یتـ مـه  هـه ه لـ  کـهک هییدی سوم که هی.   وهرب  بهکجار هی  وه شهیاسی سی بار  لهلی پالگبی وه  بزووتنهها روه هه
 تیـئـان بر.  بـووڵبرای لیزبی حینجان  گهیندام  ئه  بوو کهکس  که کردبیشدار  ئوروپادا بهیی پانتا  لهدایلیپالگب
 و مـان ئا لـه.   کـردووهیشـدار  بـهلـدای پالگبیتـ مـه  هـه ها لـه روه  ههدی سوی نگهی ژیزبی حیندام  ئه  ژنهلدرنفست
 لـدای پالگبینیکـداما  چـهیکـان تـه مـه  هـه  لـهکـان کراتهۆمیالدیسـۆ سیزبـی ح  لـهیارسـتان شینـدامان  ئـهدا ره لته نگهیئ
   دواتـر لـهدی سـوینگیپۆنشی لی شار  لهلی پالگبینیکداما  چهیت مه  ههیشداران  به  لهکک هی.   کردووهانیشدار به
]  وه هییاسـی سی بـار لـه [لیـ پالگبینـدامان  ئـه  لـهک هیـ ژماره. دی سوی پارلمانیندام  ئه  بوو به وه نگهی ژیزبی حن هیال
  . ...ننناس  دهستیکالیندی و سستیک ئاناراش  وهانۆیخ

ــ ک بنــه وه] لیــ پالگبی وه بزووتنــه[  یکــ ره  ســهیوت خــا  حــه  پــشت بــهیکخــواز هیــک  وهی و مــافی ئاشــتۆمــا ب
  :دا  دهانیھاتنید  وهیو  هه وه کانه رهۆراوجۆ ج لهۆمبی سۆی ه  بهدایکان ته مه  هه  و لهست به ده

  نیکداما چه  .1
کـان  کـه  چـهیکـان رهۆراوجـۆ ج شـه  بـه  لـهکشـ نـد بـه  چـهانیـ کشـ  بـهایـن  تـهلیـ پالگبیکـان  گرووپـهی ربهۆز
 ی کـار  کـه هیـ وه سـت ئـه بـه مـه. [نمای دا کهی دیک  خهی وه  ئهۆ بنر گه ده ل کهی دیکان شه  بهینی و دامانما داده
  تـهو کـه  دهی رکـه و ئـه  ئـه وه هۆیـ حاسـت خ  لـهکسـ ر کـه  هـهکـوو  و بـه هیـ نران شهۆک تی کاراین  تهنیماکدا چه
 شانیـ ن  کـه کهلۆمبی سـداۆیـ خ  لـهنیکـداما  چهیسنووردارکردن.] ێ بگرۆست ئه  وهنیکداما  چهی کار رشان که سه
  ".... ستهیو پشۆ تیت ارمهی. نین هی نجام بگه  ئه ه بنیکداما  چهیرک  ئهنی ناتواناین  ته  به مهئ"دا  ده

  قاندنخو  .2
 ی شـکاندن  لـه  نموونـهۆ بـ هۆیـرب هـه.  بـنخش وابهی و ه رانه  سازکهب  دهکوو  بن بهر نهخڕۆ  نابکان ته مه هه

   کـهنی به  کار ده  به هالنۆمبیو س ها ئه روه  هه مهئ. ێردریگ رده  وهک  کهی دارتاشیی ئاسایکوش  چه  لهداۆکوچ چه
 یپۆ تـی شـکاندنیت مه  هه له. نن دانداۆی خیدوا  بهووخانڕ مردن و  وه  ئهک خشن نه به  ده وه  و مانهانی ژ مانا به

هـا  روه  بردبوو ههۆ خڵ  گه  لهمبولیک س  وهانینم  گه ه گو مه ئیران شهۆکت] دیسو [هامن نهیستی کر بووفورش له
  .خواردبوو]  هییدی سویک هیینیریش [مال سینیری شش که ته مه  پاش هه له
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  .ێریرگ  وهک  کهیژی توند و ت  لهناب  .3
  .نی کار ببه  بهیژی توندو تیکتر هی ی دژ  له  کهنیش ب وه  ئهیر فناب  .4
 یکـت مـه همـوو هـ  هـه  لـهتـمـا ب  بنـهبـ  دهیژیـناتونـد و ت. نیـ  بکـه  ئامادهڕ  شهۆ بمانۆها خ روه  ههناب  .5
  هۆیـر ب هـه. میـر  بـه بـیژیـ تونـد و ت  مـن لـه  که ب واوه  تهییتوویاد ت  به ناتوان مه ئ  له  کامهچیه. دایلیپالگب

  .نی دامایژی توند وت  له گه مهۆ کنی  بدهڵو  ههڵ مهۆک ک ک تاک چ وه  چ وه مه ئ  که ستهیوپ
 یکـان هییـتا ره  سه هییستیو پ  که هیومانا  بهیئاشت. تنبکری دابۆ بیانی ژیمکاناتی ئ ستهیو پکس موو که هه  .6
ــ. ێنبکــری دابستیــو پی ادهڕ   بــهۆڤمــر ــ  بــهی و ئاشــتیکــسان هی ــ  ب  یر واوکــه  دوو تــه  نــابن و دوو بــهیکتــر هی
  .نیکتر هی

  . ... بنیکتر هی یرۆمخ  خهکان هۆڤ و مرێ بگریر ورووبه  دهیکان نسانهی ئیزڕ ب  دهکۆڤموو مر هه  .7
 یمـوو ئامـانج  هـهگومـان بدایـژی توندوتی دژ  لـهشـانداۆکبـات و ت  خـهی کـات  لـه نهم خا  ئهیرچاوگرتن  به له

 شیاتریـ ز وه  لـهـیو  هـه ستهیـوو پ [یک نـاپن،بـر کـار ده  دهی النهۆمبیو سـ  ئـهیواو  تـهانیـ یلـی بالگبیکت مه هه
  هـ خا  لـهی گـشتیکـ هیـ نـه و  کـهتـ بستیـو پۆی خـ  بـهت بـهی تایکـبکت  نگـه هڕ کـت مـه موو هـه هه]. تبدر
 وچـاپ و بـ] کـان تـه مـه  هـه  بـهت بـهیتا [یبـ جـار کتکنـد هلی پالگبی وه بزووتنه.  بداشانی پکان چاوکراوه هڕ
 کـان، کـارهکـان، کر ره  دادوهکـان، هییـک قاز ش وه وه  بزووتنـهی وه ره  دهیسـان ت کـه نانـه  تـه وه ر ئـه  بـه  لـه وه نه که ده
.  وه کردنهی شـیشکیـر بـاس و ت  بـه نـه  بخـه وه  بزووتنـهیکـان  و ئامانجهستو شدار بن و  هه  بتوانن بهکان هییزامین
  .کا  ده چ سته به و مه  ئهۆر ب  ههۆ و شانلمی ف وه  بزووتنهشی جارکندت ه نانه ته

   لـه هییـتی بر وه  بزووتنـهی وه ره  دهیسـان  کـهڵ  گـه  لـهۆ و گفتگـگۆالی دیدان پ ره  پهیگاکانڕ نینگتری گرم به
  . ...ندایکداما  چهیکان ته مه  ههی کات  له وه انهگت کردن و ل  و داوهۆ گفتووگ،ییس  کهی وه بوونهۆک

  
  
  نیکداما چه
 یکـدانکارخـستن و ت  لـهی باسـ، وه لـهیب پالگی وه  بزووتنـه  بهداریند وه پیکان نهخ ھه نگهۆ گ  باسه  لهکک هی
مـوو   ههش پ خاته  ده و کاره  ئهی و ئاکامنیکداما  چهی کارلی پالگبی وه  بزووتنه ن که  ههکارۆ هرۆز.  هۆکوچ چه
  .کا  دهبات ه خ ناوهو پ  لهو وه هی کهی دیکان رکه ئه

 انینـد وهـ پ  کـهنۆخـ  خـول دهدا له گه شهو ک  ئهیور  ده  به نگهی و ژی، ئاشت)یتیداریلۆس (یری پشتگیشانۆکت
   لـهیستیـتالی کاپیکپینـسیپر.  هیـ  هـهکـان انهی شـ رگـرتن لـه  وهکـ  که وه شنی باشتر  بهیت هینۆ باش و چی کار به
 و یسـ  کـهیکـ هییـو ئال ره  بـه وه هیی و گـشتیرمـ  فـهیکـ هییـ ئال  لـهی لـه گـه شهـو ک  ئـه  کـه هیـ  هـهیتـ هییندار  خاوهڕ مه

 ڵ  گـه  لـهیکراسـۆمیو د] کانـدا هییاسیس [ ارهی و بتیوس  هه  لهکردنیشدار  بهیماف.  ستووهاگوڕ ڵ مای وهچوراچ
  . کراوه پیکۆڕ گ جیت هییندار  خاوهی شهک

  ویتـ هییـندار ر خـاوه  سـه  لـه  قـسهکـ کات تانه شـیریـ بڕی و پـه  ئـه گاتـه  دهداۆیـ خ  له وه رکردنهی ب رهۆ جم ئه
و   ئــهی مــافیروو  ســه تــهو کــه ده_ ک چــه _ ییســ  کــهیتــ هییــندار  خــاوهیمــاف. ێ بکــرۆڵکوچــ  چــهینــانمھ رهــه بــه
  . ێکر  دهلشوان پ  ئهی ماف وهوش ند بوون و به دمه ره  زه وه که  چهۆی ه  به  کهی سانه که

 یسـ  کـهیتـ هییـندار  خـاوهیک ماف  و وهیر  ده تهچ  دهی گشتی وه چوارچ  لهیت هو  دهیت هییندار  خاوهت نانه ته
 کـ کاروبارۆ بـکراویاریـ دیکـ هیـ وه چوارچ  بهانییند وه پاین  تهکان کهیکراتۆمی د ارهیب. ێکر  دهڵ  گه  لهی ه مامه
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 و ۆتیستیـن  ئـهۆیسـت  ئـه  و وهن نـامت هـو  دهۆیسـت  ئـه  لـهکـان انهی شـ  لـهرگـرتن کـوه  کـهیتـ هیـنۆ چتـری و ئ هی هه
  .ێو که  ده وه کانه وتووه  قازانج کهنشو  وه کهیر شه

 Griffiss شــــارۆ پلسیفی گــــری گرووپــــ  لــــهElizabeth McAlister رستیــــ ماکالتــــزابیل ئــــه
Plowsharesیو  ههدای که مه حکه  مهی  ماوه   له پ( داپ مه حکه  مه وه  ئهش پیش لم  بسه وه ئه) ێبگرنکـه   

  هییـت هیندار م خاوه ئه.   گرتووه هۆیخ   بهی و خودازۆری پیکر ک کاراکته  چهی اردهی داداژئاوڕۆ یگا مهۆ ک  لهنۆچ
 یوونـڕ   به مه ئه. ێنر  دادهشینسانی ئی وه ره  سه  له  کهێر  سه تهبردر  ده نده وه  ئه زهۆریمانکاتدا پ هه  و لهر نهخڕۆ
  ک لـه  وهیزۆریـک پ  وهی نـاویکـساز  چـهیکـان کـهیر  شـهنۆ چ  که وه  ئه تهرنج بدر  سهتوور ب گه  ئهێو که رده ده

Kristi Kropp و Treenighetenن  دهانیکان که  چه   لهب. نیئ مه  له جگه ،کـهنیـ ده  دهمانۆ خ  بهزنی ئ مه   
. ن  بکـهیاریـ دۆمانمـان بـ  و مـان و نـهانیـ ژۆڤ مـری خـودی درووسـتکراوی دارانهیترس مه پ سته ره م که ر ئه هه
  .کان هیینسانی ئ خه هی بایروو  سه تهو که  دهیت هییندار  خاوهیخ هیبا

  ک و لـه  چـهنیزتـرۆریر پ  سـه کوتنـه دهـ  هـه وه انـهیکان کوشـه  چـه زا بـه  ناشـارهیاوی ژن و پک هی  ژمارهککات
  هیـ ن هیـو مانا  بـه مـه ئـه. نـم  دهیشیـنانکاره  بـهیکـ  که  و نه ستنه ره  پهیانی شا که و چه  ئه  نهتریئ. ن خه  دهیکار
 ی کارخـستن  لـهکـوو بـه. ێنـر  دهادیـ باشـتر بنیکـ هیـگا مـهۆ کتـری کار خـران ئ  لهکۆکوچ ند چه ر هاتوو چه گه ئه
 کوشـتن و ۆی هـ تـهب  ده  کـه کـه هیـ سـته ره  کـهی کارخـستن  لهاین  ته  که  پالنه  بهو رانه نهق خویکسسۆ پرکک چه
 شیکیلۆمبی ســیر نهھید شـایکامیــ  پـهێخــر  کـار ده  لـه کــه کـه  چــهدا نهو شـو ر لـه هــه.  کـهی دیســان ه کـیرانومـا
  ...ێند ساز بکر  سودمهی کهی دی شتێکر ک ده  چهی بات  له  کهێردرن ده

  ستکردن ربه به
 چـاوم رجـارۆ ز، وه نمـهخو ه دانیـانی  بـهی ژنامهڕۆم و  که  حازر دهیانی  بهی نانستم، ده و هه  خه  له  کهانیانی به

  م کــه بــه  دهمانڕرســو  ســهی تووشــکــمــوو جار هــه. ێو کــه  دهینــ ده  مــهیرمــان  نافــهیبــات ر خــه  ســه  لــهکــ وتار بــه
  . هی هه" شگرتنپ "انیستکردن  ربه  بهیبات  خه  بهیند وه پ که نهینووس

وانـدا   لـه  کـهسیلۆ پـیکـان  بنکهیاگ  رSebastian Acevedo ۆدڤ ئاسانیباست سیندامان  ئهیلی ش له
 یکـان هییشـت  کـهیگـاڕ ای ئوسترال  لهکان هۆ چک مه له ن به خاوه. ن که ست ده ربه  به،ێکر  ده نجه شکه  ئهدا تیک خه
 و کـانی دا  لـهکـ گرووپمـان  ئـه لـه. ن کـه سـت ده ربـه کـان بـه ره نـده  بـه نگرخستن لـه  لهۆ بی ناوکیک  چهیگر هه
 ی  وزهـی زبی بـارکردن  بـهشالوانان پ مه. ن که ست ده ربه   بهPershing II-bas ۆی هاتووچیگاڕ نمندا
 ش  بـاوهڵپـا نیتـ و هـا لـه روه  و ههن سلهی و بوهوڵاڤ سوندسیکان  ناوچه له] دی سو له [ککان خه. گرن  دهیناوک
 یگـاڕرخ،  ر چـه  سـهینـدامان مئـه کـه. ن کبـدهرووشـت ت سو وه نهانبی بکان کهیر  شهنن و ناه که کاندا ده  داره به

 ی وه  ژووره داچوونـــه پیرجـــ لوومـــه  هـــه ن کـــه کـــه ســـت ده ربـــه  بـــه شتخانانهـــ و چ خانـــه و قـــاوه  ئـــهۆیهـــاتوو چـــ
سـت  ربـه کـان بـه  شـارهینـد  ناوهو نۆ بکان نهی ماشۆی هاتووچیگاڕ ککان خه.  کردووه  نهچاو هڕ انیندامان مئه که
  .ن که ست ده ربه  بهی ناوکی  وزهی زبیگر  بارههیتار  قهیگاڕ مان ئا س له زار که  ههۆن. ن که ده

 م بـه.  هیـ داۆڕێ گـ  لـه،ێ بگـرۆ خـ  بـهێ نـویواز شـ باتـه  خـه رهۆم جـ  ئـهێ بتـوانر  کـه رانـه نـه داهیکو هه
 بـاس  ر کـه هـه.  هیـم دا ر ده  بـه  لـهی وره  گـهی مـه هـ نگوچه  تهتدا هڕ  بنه ستکردن له ربه  بهیبات  خهی خود وه داخه به

 کنـد ه لـه.  وه هڤـ ژهڕۆ  تـهسـتکردن د ربـه  بـهیبـات  خهیرۆ ج وه  ئهین هد  مهیرمان  نافهیبات  خهیوازر ش  سه هاته
 ئوروپـادا یور بـاکویتـان و  لـهم بـه.  بـر گـهی کاررۆ زتـوان سـتکردن ده ربـه  بـهیبـات  خـهدایـت بـهی تایرجـ لومه هه

 یسـزا. ن  بـدهشانیـ پنـگ هڕم  سـتکردن کـه ربـه  بـهیبـات  خـهی وه نگدانـه ن ده ده  دهڵو  جـار هـهرۆزگاکـان ز داموده
ر  هـه. ێ بکـر باتـه  خه وازهم ش  لهووڕ اتری ز  که وه  ئهۆی ه تهب  دهن دهی بب ران ده ستکه ربه  به م که  کهیکدان پاره
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  لـه.  نـابۆوتـ  ئـهیک هییر ندانهستکردن شو ربه  بهیبات  خه وه  ئهننک ته  ههانیکان  شانهیت هو  دهیل زگاگه  داموده که
  . ینگ ده ب تهب  دهی که  ئاکامه وه  ئهگۆالی دی وه  کرانهی گهڕ  ته بکر باته م خه  ئه وه  ئهیبات

 داین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهی کهی دیکان ازهو شڵ  گه راورد له  به ستکردن له ربه  بهیبات  خه  که وه  ئهیکۆریچ
 یکتر هی ۆی ق ست له  ده که.  وه انه ب بیل گه شه کیسانی  ههۆی ه تهب ، ده مه  کهیخ هی با وه کهیلۆمبی سی بار له
  نگـه هڕ،  تـریکـک نـد خولـه سـت کـردن چـه ربـه  بـهی  مـاوهایـن  تـه وه  ئـه وه هیببـست یکتر هی کری زنج  بهانی ی بکه
ــ کــژڕۆ ــو  ئــه وه  بکاتــهژتــر تــر دریژڕۆ دوو انی  یشــدار  بــهکســ زار کــه  هــهم کــهی الن ر هــاتوو بــه گــه  ئــهشی
  . ستکردن ببن ربه به

 ســتانۆ دیلــ  گرووپگــه  لــهستدایــو پی کــات  لــه وه  و کــردهستــو  هــهیانۆڕ گــیانی شــریــ زنج  بــه وه ســتنه خوبــه
 ییتـاۆ کات کنی زووتر  بهب ستکردن ده ربه  به  کهش پ ر واهاته گه  ئهکراودا هونڕ  چاوهیووداوڕ ی کات له. ێگر ده
 ۆ بـی گـهڕر زوو   هـهبـ  ده  کـه بـشۆخـ  نـهکس  که نگه هڕ.  وه تهو که  ده لیداریترس  مهی ئاکام وه  ئهت بپ
 نـگ،ۆ بات  لـهسیلۆ پک کاتتدا وکدن ه له. ن نالو که شهۆخ  نهۆ ب له م هه ستکردن ئه ربه  بهم به. ێ بکرۆڵچ
  هیـ پی کـه رهیـ زنجیلـی کل سـه و کـه  ئـهتـوور ب گه  ئه،ێگر رده  وهک  کهژ هاوسک فرمیمبۆ بانی شتنڕ ئاویپۆت

  .ش پ ته د کهی دیکان ره ستکه ربه ر به  سهۆ ب وره  گهیترس  مه وه  ئهب هه
 یبـات  خـهیترسـ مـه جـار پکنـدخـت و ه  سـهیکواز شـداۆیـخ  سـتکردن لـه ربـه  بـهیبـات  خـه  مـه  له جگهب
  : بن مانه توانن ئه  دهکان مه ه نگوچه ته.  هیین ده  مهیرمان نافه
 ی هڕ و تـوویتـ حـه هڕ نـاۆی هـ تـه ببتـوان  ده وه هۆڤـ مرۆی هـ  بـهیکـیزی فیسـتکردن ربـه  بهکموو شت  ههشپ
  ن لـه  بـاز بـدهرۆ ز  بـهدا کـهی دیسـان  کـهی ر الشـه  سـه  بـهبـوونڕ په تۆ بێ ناچار بکرکک  خه که.  کهی دیسان که
 و گۆالیـ دیسـتکردن ربه  داخران و بهۆی ه تهب  کردن دهست ربه  بهدا رهل.  هییخالق  ئهی وره  گهیک هی شه کداۆیخ

  .ێ بکرڵ  گه  لهانیگۆالی د ستهیو پ  کهی سانه و که  ئهڵ  گه  لهاستڕ ۆگفتوگ
   نـهاسیـ یکـای فابری دژ  درا لـهاریـب] دیسـو [نگیپۆنـشی لی شـارینیکـداما  چـهی که مپه  که سی  ماوه له

ر شـان و   سـه وتبـووه  کـهکمـانرک  ئـه مـهئ. ندر نجام نه  ئهشاندانیپۆ و خ ستهتۆ پر ستکردن و نه ربه  بهیوازش
بـوو  ند نـه سه  ال پهانی مه ئی م کاره  ئه ش که هسان  کهو ه کردبا، ئمانج  بهبوا ج  ده  کهکردبووستپ  دهکمانکار
کانمـان  خـشه  و نـهڕۆڵ  مـه ئدایاسـتڕ  لـه. ن  بـدهشانیـ پانۆیـ خیبوونیازڕم نا  بگرن و ههشمانم پ  ههیانتوانی ده
 انیـکار بـوا بـه  بوون دهان دژم  له  که سانه و که  ئهکوو  بهنا، کار د ستمان به ربه  به  کهنیبوو  نه مه ئ وه ئه. [ۆڕیگ
 کــکان  خــهیووڕ ووبــهڕ] ۆوخــ اســتهڕ [  کــهنیڤتــ گــهیدا ن و بــواره نجامــدان لــه  ئــهیازڕســتکردن و نــا ربــه بــه.] نابــابھ
  .نی بوونیکداما  چهینگر هی الکوو  بهنیبوو س نه  کهی و دژووڕ ووبهڕ  مهئ.  وه نهیب ده

   لـه  ئاسـانهرۆ ز وت کـه رکـه  دهمـانۆ بر نههڕرسـو  سهیک هی وه ش به] دا تانه مه و هه  ئهینجامدان  ئهی  ماوه له[
 درووشـم و  مـهئ. دا رز نـه  بـهینگـ  ده د درووشـمان بـه  قـه مـهئ. نیـ  بکـهۆ گفتوگاسدای یکای فابریندان  کارمهڵ گه

سـتکردن  ربـه بـه. کـرد سـت نـه ربـه وانمان بـه  ئهی کاریگاڕد   قه مهئ.  وه کرده رز نه وان به  ئهی دژ پالکارتمان له
  .وان  ئهیم ال  و هه مه ئیم ال  ههیکتر هی   لهنی و ققڕ ی درووستبوونۆی ه ته هی ببا نگه هڕ

: ک  وهنی بـوورۆ زی شهـ کی، تووشـ  کـردووهمیشـدار  بهدا تمۆ خۆ من ب دا که ستکردنانه ربه  به ته مه  ههو له
 ،ێر  ده نـهست کرابـوو، ب ربه  به  که هییرباز  سه  بنکهانی نایو ب  لهستیو انهی  ده ش که وانه  ئهیگاڕبوا   ده مه ئایئا
 ینجامـدان  ئـهداۆیـ خ ن، لـه  بکـه هـ جوـیه  و نـهیابگـرڕ کن شـو  لـهکانسـ ر کـه گـه  ئـهای ئان؟ی ست بکه ربه به

   کامانـه  بـهگـاڕ ؟یکـیزی فیتـا بـار  هـه هیـ  هـهیژۆلۆکی سـاین هی الاتریستکردن ز ربه  بهیر چ گه  ئه هی نیژیتوندوت
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   بـهانیینـد وهـ پکـرۆ جچی هـ  بـه  کـهی وانـه  و ئـهگـر  هـهی قوتابی پاسوتن، اکهی فرینیون، ماش ژوور که  وهێبدر
  ؟ هی ن وه که شهک

 یرمـان  نافـهیبـات  خـهی وه شـنیدارتریترسـ مـههـا پ روه  و ههنیچترپ چه پ  لهکک هی نی ماشیستکردن ربه به
ــه ــن ده م ــهڕخــول.  هیی ــه  ل ــه  ب ــراو رن ــهیناس ــ ن  ل ــو ــه نهی ماش ــ ک ــ  دهدای ــهۆی خــێک ــدا ب ــ ن  ب ــ زنجو ــسانی ئی رهی  ین
 ۆ بـیکـ  چـه  کـهگـر  بارهـهیکتـار دا قـه 1987یسـا یمبـر پته سـ لـه. ت و پـار بکـا  لـهک ستکردندا و خه ربه به
. ڕی پـه تدایـر  سـه   و بـهBrian Willson اندۆلـسی ونیر بـرا  سـه  بـهداۆیـ بار کرابوو، خ لیند  ناوهیکایمر ئه
 ایـ فر که ته مه  ههی کهی دیشداربووان به. ی کردبوو کهی دیکان ک جاره  وه وهۆکردب  نهواش هی که تاره  قه که هڕخول

 م مـرد بـه نـاوبرا نـه. وتبـوو کـه  نـهایـ فرنۆلـسی ونی برام ن به  بدهێ ف که  ئاسنهیر ه  سه  لهانۆیوتبوون خ که
 نی بـراڕی  بـاوهیوتربـوون  پتـهۆی هـ  بووهاتری ز که ته مه ، هه ساته م کاره  ئهیاڕ ره سه. ستدا  ده  لهیکان ر دوو القه هه
. نیـ دهیـ ببـ  ده  کهێو  دهی وره  گهی جار نرخکند ه شهۆڕم ش  ئه هیوایو پ ئه. یژی ناتوندوتیبات  خه  بهنۆلسیو
 یوتنـ ر که  به  وهیسات کاره.  بنڵ زااندایکان خورپه هر ترس و د  سه  به دا که  هان دهی کهی دیسان و که  ئه هۆیرب هه
 California ی ستگهیـ ئ  لـهرگ نـونبیکـان تـه مـه  هـه  لـهرتـرۆ زیکـک  خه  که وه  ئهۆی ه  بوو بهنۆلسی ونیبرا

Naval Weapons Stationن  بکهیشدار  به.  
 ی گـهڕ و ێریـگ سـتن هـه ربـه  ئـاوادا بـهیکـرج لومـه  هـه  لهای ئا  که هی وه  ئهدا ره لیخالق  ئهی وره  گهی شهک
 بگـرن ستکردن هـه ربه  به ست له  ده  دا کهانیاری بستانۆ دیکر هاتوو گرووپ گه ئه.  ناانی ێ بکر ه ئاواۆهاتووچ

  جـ  بـه کـه نه شـوکراودایاریـ دی کـات ه لـ کـه  گرووپـهیاک ت  بن کهاین د وه  لهکموو شت  هه  لهش پب  ده وه ئه
  هـ  هـه  بـه کـه رجـه لوومـه  هـه کـه نهی ماشـیخـور ل وه  ئـه ب ج  به که نه شوشیکس  که ر هاتوو تاقه گه ئه. ند
ــدهل ــه ک ــهو وه دات ــ ال  ل ــ خن هی ــ واب وه هۆی ــه  دهری ــه وه کات ــه  ئ ــه گ ــاتوو ئ ــ ر ه ــه نهیو ماش ــهی ک ــاژووت ئ  ی  پاشــماوه وه  ئ
  .ن که  دهۆڵ چ گاکهڕ ش کهی دیران ستکه ربه به

 میکـاو زانـ  نـه وتـن لـه  کـهڕێ  وهکـان نهی ماشک کاتگاداڕ یست ربه  بهیکت مه  هه  له وه امه گۆی بکستۆد
  هیـ وه ه ئـانیـ وادا یرجـ لوومـه  هـه لـه. تـوون موو هه  ههاالنڤو ها وه ته  ماومهاین  تهی تاق  بهدا گاکهڕڕ یق  چه  له که
 کـ گرووپایـ ئا هیـدا رهـ ل کـه شهـ کم بـه. کـای ب نـابایـن  تـه س بـه  کـهانیـن   بکـهۆڵ چـگاڕ  وه کهموو پ  ههب ده
 یک کـات ر هـاتوو لـه گـه ن؟ ئـه  بکـهۆڵ چـ گاکـهڕتوانن هاوکات   گرووپ دهیندامان موو ئه  هه  که باین دتوان ده

مــان   هــه لــه [ کــهی دیکــوپمانکاتــدا گرو  هــه  لــهزانــ  ده کــ بــایــن دۆی خــ  لــهیواو  تــه  بــهی تــوانکــوادا گرووپ
   ؟ وه نه بجوو کهی دیک هی وه ش  به  که داوه  نهیاریب] تدا مه هه

  گـهڕ یست ربه  بهیران تبه مه هه.  هی باش نیکبژاردن  ههگاڕ یست ربه  بهیت مه  ههیکاو  نه  لهیشتن ه ج به
 ێخـواز  ده وه  ئـهداۆیـ خ  لـه مـه ئـه. ن ناه ج  بهانی که ته مه  ههینوان شو  ئه ن که  بکهاین دانی که ره  دژبهب ده
 یشـدار  بـهتـا نـاب وه  ئـهانیـ. ن هیـ نـه  ههاندن،ڕ ردا په  سه  بهانیشینی هاتوو ماشر گه  ئهران تبه مه ت هه نانه  ته که
 ۆی گفتگـانیـ گـاڕ) کۆرد و بلـ  بـهیدانـان (یکـیزی فیسـتکردن ربـه  بـهۆی هـ  بـهێتـوانر ده. ن  بکـهۆوتـ  ئهیت مه هه
  . ێ بکریریشگ پگاداڕ یران هستک ربه ر به  سه  بهاندنڕ  پهنی ماشیترس  مه ر له  دژبهڵ  گه  لهخت شوهپ

 م بـه. بـ  هـهۆی خـیی کـارا نگـه هڕ ێ بکـر زهی بـاش ئورگـان  فـرهیک هی وه ش  بهکستکردن ربه  هاتوو بهر گه ئه
 ی باشـیکوازک شـ  وهمـدا کـه هیـ ی  پلـه  لـه نـاب  کـه ته حمه  زه نده وه  ئهداۆی خ ستکردن له ربه  بهیت مه  ههیرۆج
 یتـان و ستکردن لـه ربه  بهیبات خه] کرا پی  ئاماژهشیشترک پ  وهر هه. [ێردربژ  ههین ده  مهیرمان  نافهیبات خه

 کـرۆک ج  وهاتریـ زداۆیـ خ سـتکردن لـه ربـه  بـهیبـات خـه. ێردری نـاگنـدی ه  و بـه ره هگـی کار ئوروپادا بیباکوور
ــا وه  هــهچــ  دهشاندانیــپۆخ ــ وهک شــ ت ــات  خــهیکــان وازه شــ  لــهک هی ــ ده  مــهیرمــان  نافــهیب ــه. ین   کــا کــه  واده مــه ئ
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. بـی  ئوروپـا نـهی بـاکوور  لـهیتـ هیـ  هـهکادایمر  و ئهمان  ئهیلتوور  کهو ن  له  کهی هییر گهیو کار ستکردن ئه ربه به
  ". ردا گرتنه سه ستبه  دهانی رکردنیداگ "یبات  خهیواز ش کهیستکردن نز ربه  به  له  کهت مه  ههی کهی دیکوازش

  
  رداگرتن سه ستبه ده
 ێگـر دا دهر سـه  بـهیست دا و ده  دهکدان شو  بهۆی خستانۆ دیک گرووپ  که هی هیو مانا  بهرداگرتن سه ستبه ده

   لـه خوازانهی ئاشـتیرداگرتنـ سـه سـتبه  دهنیتـر وره  گـه  لهکک هی.  هیداڤ ژهڕۆ   لهر نهخڕۆ یک کاروبار نهو شو  له که
  ازدهیـ وانـ ن  لـهژداڕۆ   دهی  مـاوه لـه. کـرا  دهی نـاوکیمبۆ بـی وه کردنـهی تاقداـو  له نجام درا که  ئهاداڤ نیحرا سه
  وه  ئـهی قـسه. ر کـران سـه سـتبه کـان، ده رداگـره سـه سـتبه  ده س لـه  که2065 م کهی الن1988 ی مارسیستیتا ب هه
 و ڵ مـا بـقایفر  ئهین و باشووری التیکایمر  ئه له. راونی گک  خهکراپ  ئاماژهیژمار  ههی نده وه  دوو ئه  که هی هه
  لـه. ن کـه  دهداـ تی کـشتووکاانین  که  دهودان ه دی ره  خانووبهانی. گرن  دهدایو ر زه  سه ست به  دهکان هییو  زهب

. ن کـه  دهیرین و داگ خه  دهکن شو  لهانی و بنه ژار بارکه  و ههریق زاران فه  هه  بهدا ژهڕۆند   چهی کورتیک هی ماوه
ــ ــه هل ــه  ه ــ لووم ــهیرج ــان ده ژاره  وادا ه ــستپ ک ــه  دهیر شخه ــه نهن و شــو ک ــه ک ــ  ب ــاه ج ــهن ن ــوده  ه ــا دام ــا  ت زگ
  .ب  دهی ژهبات در  خه هی وهم ش به.  وه ننهیب وان ده  ئهۆ ب کهی دیکن شوکان هیی ته هو ده

 ی گرفتـ  کامـه وه  ئـهـی پ  بـه  کـه هیـو مانا  بـه مـه ئـه.  کخستنهڕ یدراوۆڕ زوو گیک هی وه شرداگرتن سه ستبه ده
  . ێدرۆڕگ  دهی که  کاتهانی نش شو که باته خه ۆڕێ گ تهکان ب رداگره سه ستبه  دهیرانی و گشگرتنک پ وه

 و کۆر وهـ ندایاسـتڕ   لـه  کـه هیـ وه رداگرتنـدا ئـه سـه سـتبه  دهیبـات  خه کان له  دووپاتکراوهرۆ ز ه  هه  لهکک هی
 چیهـ و تـرداگـرتن ب سـه سـتبه  دهاین رداگرتن ته سه ستبه ر هاتوو ده گه ئه. ێ ناکرچاو هڕرداگرتن  سه ستبه  دهیمانا
ر هــاتوو  گــه ئــه. بــ  ده دواوه  بــهی ره  ســه  ژانــهایــن  و تــه هیــ مانا بــرۆ ز اتــهب  خــه رهۆم جــ  ئــهدایاســتڕ   لــه وه  ئــه کــهید
  وه  ئــهێ بکــرڵ کــه ت کــهی دیلتــوور  کــهی کــارو وه ندنهعرخو شــ،ۆ شــانڵ  گــه  لــهکــرۆ ج رداگــرتن بــه ســه ســتبه ده
 ۆی هـ  بـهی ئاشـتیران شهۆک تدای سو  له  نموونهۆب. ت بر گهی کارتوان داو ده  مانا دهکلۆمبیک س  وه  که هیدا رهل

 و ننــچ  ده،ێکــر  دهداــ تیک ئــاژووتن  چــهیکــاری تاق  کــهی هییــو  زه و پارچــه چــن ئــه  ده وه کانــه ره جــوتیهاوکــار
 انیـانی ژیکـان لهۆمبی س، وه جوانکردنهۆ خینرما واوده  دهۆی ه  ژنان به، ره لته نگهی ئ  له وه  ئهانی. ر هی بایو  زه نه کهی ده
  .خش کردبوو  نهک هی ربازخانه  سهیواریر د  سه له

   نموونـهۆبـ. ێ نـاکریاریـ د تـه مـه  هـهیختـ  وه  کـه هیـ وه رداگرتنـدا ئـه سـه سـتبه  دهیبـات  خه  له کهی دیک هی ه هه
   بـه رهـ ئانیـ گرتبوو و گوتبووانی مانڵنگھای ریوک نای  وزهینی توربۆی هی رگه  دهینا  په  لهر شهۆک تک هی ژماره
تا  رموون هه  فه هیوا که.  وهۆ دابانیم  وهشو  ئهیندان کارمه. ێریگ انهڕ  هیی ناوکی م وزه  ئهیتا کار  ههن ناهج
  . وونشتبڕۆی و شتبوو ه ج  بهانی که نه شوکان ره شهۆک ت واره ئیال. شنی دان ره ل شهۆ ختان پککات

   بـهبـ رداگـرتن ده سـه ستبه  دهیت مه هه.  ناانی ێردریگ  دهای ئا  که هی ناین دیواو  ته  به وه  له شهیم  ههۆڤمر
سـت  ده وتـن وه رکـه گرتنـدا سـه  نـهنـدی ه  بـهی کـات م لـه  و هـهرانی گی کات م له  هه بتوان  کهێکبخرڕ ک هی وهش
. ن دابنـیاوازیـ جداییـتاۆ کی و ئامـانجت مه  ههی ئامانجوان ن  لهب  دهج ئامان  بهنی  بگه وه  ئهۆ بک هی وهش. نب
 یکـ هیزگا  دهدا،ی ناوکی  وزهینای بو ن عاتدا له  دوو سهی  ماوه  له  که ب وه  ئهتوان  دهت مه  ههی ئامانج  نموونهۆب
   وزهی کـهی دیکـان رهۆ جی ناوکی  وزهی بات ه ل  که هی وه  ئهشیتاۆ کیئامانج. ێ با درووست بکری وزه] یکیلۆمبیس[
 بـا ، هیـ بـا درووسـت بکرابای  وزهسنگھـاڕی یت مه  هه ر له گه ئه.  وه ته بگری ناوکی  وزهی گه و جێبدر پی ره په

  .بوو  دهینگی گریکیلۆمبی سیک هیوان مانا  ئهی وه  کرده وه  ئه هی بگرتبا م کاره  بهانیش پشیوانان پاسه
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  مپ  کهیت مه هه
 کـرد دایـ  پـهیو  بـرهرۆدا ز وه شـتا و نـه  هـهیکـان هیـ  ده  له رداگرتن که سه ستبه  ده رنج له  سهیگا جیکوازش
   کـهی نهو شـو  ئـهینـا  په  لهکراودایاری دیک کات  لهکان ره شهۆکت.  هییستکار رهه  بهی کاتیمپ  کهیدان لیت مه هه
  .نی دژێو  و لهن ده دهمپ ل ن، که هک  دهیستکار رهه  بهی دژ له

 Greenham کـامن م نھـهی گری ناوکیک  چهی  بنکه  ژنان لهیمپ کان، که مپه  کهکان وبانگهن  به  لهکک هی
Commonکـات و   لـهکـان هییـرباز  سـه  بنکه  له کهی دی ئاشتیمپ دان که  سهێتوانر  ده مپه و که  پاش ئه له.  بوو 

  . ن ناوببرکایمر  ئوروپا و ئه  لهاوازدای جینشو
   کـهش پـ کاندا چوونـه مپه  کهی وه  کردنه  لهک هی ادهڕ  بهکایمر  ئه  لهی ئاشتینگران هیشتاکاندا ال  ههی هی  ده له

پ م  کهی کهۆری ب  کهکردی وا مه ئه. ن  بکهیشدار مپدا به  کهی وه  کردنه  له  که کانه موو گرووپه  ههیرک  ئهانوابووپ
 یمپـ  کـهی وه شـتاکاندا کردنـه  هـهی هیـ  دهیاسـتڕ وهـ ن لـه.  ئوروپـا تا له  هه ببرتریقامگ  سهاتری زکایمر  ئه  لهدانل

مـوو   هـه  باشـوو لـهیقـایفر  ئـهی سـپیتـ  حکوومـهڵ  گـه  لـهی هاوکـاری دژ له) دیئاپارتا (یز گه هڕ یواردن هایدژ
  . ردک پیست  دهکادایمر  ئهی باکوور  لهک هیال

  مـپ لـه  کـهیدانـ لی کهۆری بندایکداما  چهیمپ  که سی وه  کردنهی  ماوه  بوو له وه  ئه مه ئیو  ههدای سو له
 ی ئاگوســت  لــهو وهۆ بــو بــشــدا کــهی دیکــان نه شــو  بــه مــه ئی رهیــم ب ئــه. نیــ  بکــهڵ کــه تیلــی پالگبیتــ مــه  هــهڵ گــه

 یرانـ شـهۆک تیشـدار  بـه  بـهلیـ بالگبیکـمپ   کهFaslane  ه لن هدی تری  بنکهکی نز  لهتالندۆ سک دا له1998
  .  وه هی کرات و دوازده
  مپـدا لـه  کـهی  مـاوه  لهاوپچ وام و نه رده  بهیکگۆالی د  که هی وه مپ ئه  کهیدان لیکان زهه  به ه خا  لهکک هی
   لـه دابنـۆی خـیر گـهی کاریستکارـ رهـه  بـه هکـا کـ  وا ده باتـه  خـهیوازم شـ ئـه. ێکـر ده دژ دسـتپینـ هی الڵ گه
م   لــهک هیــ نموونــه.  هیــ  دژ هــهینــ هیــ الینــیوان تۆ بــڵ قــوویریگ و پــشتاوازنیــ جک هیــ  لــهرۆ زکــان رهیــ بکــداکات
 Senca ی  بنکـه  لـهWomens Peace Encampment خوازی ئاشـتی ژنـانی گرووپـیمپ  کهدا هییند وهپ

Army Depotشو  له که مپه که.  بووکایمر  ئه   له نـ  ههکداو شـو  ئـهیشتوانیـ دانی ربـهۆ ز  کـهدرابنکـه  لـه نه   
   وه وه هیـ کـه نگـه  تفـه  بـهکـاوی پ  کـهی زانـسیلۆت پـ نانـه تـه.  بووزۆ ئایکخۆباروود. کرد  دهانی کار که هییازرب سه
  .  بکا لانی قه  ته هیما ته  و به وتووه کان که  ژنهیدوو

 وـ ن س لـه  کـهک هیـ  ژمـارهڵ  گـه  لـه وانـه  ، لـهینـد وهـ پکنـد هانیـکان توان  کات ژنهیبوونڕ په ت  بهم به
   کـرد، بـهمیشـدار  بـه نهو شـو ر لـه  هـهکدات مه  هه  من له وته کهڕو   ئهی دواڵ ساوی نککات. ن  ساز بکه که بنکه
 دژ شترـ پ ن کـه  بکـه سـانه و کـه  ئـهڵ  گـه  لـهگۆالیـ دینمـانتوا ت ده حمـه  زه بـ  بـه مه ئنۆ چ  بوو کهاری دیباش
  .بوون
 دژت   لـهکموو شـار  ههێ بکر وه  ئهی نده زه ر مه گه ت ئه نانه  تهێکار ببر  بهتوان مپ ده  کهیدان لیوازش

مـپ   کـهین شـوـیج شتهیـرو ن وروبـه  دهیسـان  کـهۆت بـ  و حورمـهزڕـدا  باته م خه  له  که نگهی گررۆز. ست وه ادهڕ
   بـه بـوو کـه  ژنـدا هـهک هیـ  ژمـارهڵ  گـه  لـهی گرفتـWomens Peace Encampment  یگرووپـ. ێدابنر

  رده روه  پهیک هی وره  ناچار بوون ده که  گرووپه هۆیر ب هه. کرد ردا ساز ده وروبه  دهیک  خهو ن  لهانی نگهۆزانابوون گ
 یبـات ک خـه  وهی باسـاد که رده روه  په له.  وه نه بوو، بکه  دهاتری زانی  ژمارهژۆڕ ڵ  گه  لهژڕۆ  کان که هاتووه  تازه  ژنهۆب

  .  وه هڤ ژهڕۆ   خرانه  ناوچهیژوو و مسمینیمی، ف)ییرا  هاوجنسگهیدژ (یبۆفۆمۆ ه،ین ده  مهیرمان نافه
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 Women`s ی نـاورـ ژ ه لـدا هڕ نجـا و دوو الپـه  پـه  لـهیینمـاڕ یتـ بـهی تایکـ هیـ لکهی نام که مپه  کهها روه هه
encampment for a future of Peace & Justiceبـ وه مپـه م کـه  ئـهن هیـ ال ر لـه هـه.   وه  کـردهو  

  . [...] وه هی کراو بدا هڕ د الپه  سه  له رده روه  پهیت بهی تایکبکت
  
  یژدانی ویچرپ سه
نجـام  ئـه  بـه وه انهیتو هاوو  ئهن هی ال  لهکان ته مه هه. ێر بک وه ه قووی وه رکردنهی ب  بهب  دهین ده  مهیرمان نافه

ــه ده ــ گ ــدر هی ــهنن ــ خواز  ک ــه. نیکراســۆمی دیشخــستن پیاری ــر ب ه ــه هۆی ــان  ناف ــهیرم ــ ده  م ــهپۆک گ  وهین ــ ن  یدان
  نـه  بخـهیکراسـۆمی دیشخـستنپ  وهیرکـ  ئـهیی ئاسـایانییـت هاووایـن  تها ناکستیو پم به. ێناسر  ده انهییتهاوو
  مـه ئـه.  هییـژدانی ویچـرپ  سـهیواز ش، وه هڤ ژهڕۆ  تهمتر د  که  کهین ده  مهیرمان  نافه  لهکوازش. انۆی خۆیست ئه
وان   ئـهیژدانـی و وڕ  بـاوهڵ  گـه  لـه نگـه هڕ   کـه رک و کارانـه و ئـه  ئـهینجامـدان  ئه  لهکندان  کارمه  که هی هیو مانا به
ر هاتوو  گه  ئه ندان دراوه  کارمه  به انهیو ش  ئهدا شه پکند هی کاری ماننامهی  په له. رنببوۆ خ،ییبا  ناته تهو بکه
  .رن ببوۆ خ و کاره  ئهینجامدان  ئه  له وه  ئه،ی دی ئازارانی که ر کاره  به  لهیان پ وان به  ئهیژدانیو
  

 ینـ ده  مـهیرمـان ک نافـه ر وه  هـهتـوان  ده وه  ئـهێرژـ دابرۆ بـی پالنـی باش  بهیژدانی ویچرپ  هاتوو سهر گه ئه
.  بـوولۆ بانـدرینگکردنـ هڕ یکـیر  خـهنم،یـتـار بب  قـهیخـور ل،یر نبـه مـن چـووم الرش فالکککات. ت بر گهیکار

   لـهێو  شـهۆو بـ  ئـه  کـهی تـاره و قـه  ئـه  کرابـوو کـهاگـادار ئ وه تـاره  قـهی زگـهی ئیککـارنـد کر  چهن هی ال الرش له
 ی کـهی دیکاڤـ ند هـه و من و چه ئه.   بارکراوه لی بووفوورشیکان پهۆ ت،ڕێخو دهیر ل نده  بهۆ ب االوهڤ  ئودهی زگهیئ

   لـهم  دا بـهێ گـر وه کـه تـاره  قـه  بـهی باشـ  بـهیکـان کـه  چـهیکـر  هـهیکـان و واگنـه ئه.  کردی که ر کاره  سهیت داوه
  .شتی دانۆی ب که تاره قه ی وه شه پ  بوارد و لهۆی خینڕیخول

   چوونـه  لـهبـواردنۆ خدا هییـند وهـم پ له.  که هیاسای انی کرمان  فه  له  کراوهیک هییچرپ  سهیژدانی ویچرپ سه
  . وبانگن ن  بهرۆکات ز  زهیدان  نهانی یرباز سه

  لـه. یی ئاسـایک شـت تـه  بـووه کـهی دی شهـ پکنـد هی ال  لـهیژدانـی ویچـرپ  سـهدای دوای نهم سا  لهم به
ــه 1989ی ســایزســتان ــ  ل ــهژروۆ ن ــهرۆ زیکشــ  ب ــهیکــان کــاره کر  ل ــه  ت ــه ل ــه فوونخان ــ گر  ل ــه  تــهیدان ــ ل  ۆفــوون ب

  هـا لـه روه  و هـهانی که مهر  ههیکار کریکایند  سهن هی ال وان له ئه.  بواردانۆی باشوور خیقایفر  ئهیر نسولگهۆک
  . کرا لانیری پشتگۆ ئوسلی شاریتریۆمپ ن و کهفوو له  تهیکایند  سهن هیال

  وهمـان شـ  هـه  بـهشیوان ئه.  بواردانۆی خۆڵکووچ  چهی بارگرتن ر له نده  بهیکان کارهکر) دیسو (یرۆبۆتیۆ  له
  رپـرس، لــه  بـهیکسیـلۆ پیرۆبـۆتیۆ   لـهسانیـر د هـه. کـرا لانیر پـشتگر نـده  بـهیکـاران کریکاینـد  سـهن هیـ ال لـه

  رکـه نابـه بـوا پـه  دهوابـوویو پ  ئه وه ر ئه  به  بوارد لهۆی بوو خورچو  دهیرکران  دهی حوکم  کهکر نابه  پهی وه ناردنه
  . هی بدرابا پیر نابه  پهیماف

 یچـرپ  سـه  لـهی پـشتگرکاکانینـد  سـهرتـرۆ و زێتـا د  هـه  کـه هیـ وه  ئـه شهـک بارۆ زدا وهـم ن  لـه  کـهی وه ئه
  وه داخـه  بـه وه ن ئـه کـه  نهژدانی ویچرپ  سه  لهیری پشتگاکاکانیند ر هاتوو سه گه ئه. ن که  دهکان کاره کریژدانیو
  . کان کهیر  شهڵ پا ونه که  و دهن ده رده  بهکان کاره کاره کرین هیدا ال و کاته له

 یکـانۆزانک.  وه نـه کـه  دهانۆیـ خینـدامان  ئـهۆ بـژدانی ویچرپ  سه  بهت بهی تایرسۆ ککاکانیند  سه  لهکنده
  .  وه نه که  ده ته و بابه  لهیرسۆ کشیکان  ئازاده ده روه  په نه و شویت هی مهۆ کی رده روه  په  بهت بهیتا
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. ێ بکـرو کـه تردراو سـپ پـیرکـ  کـار و ئـهرـ ژ  لـهیدز  بـهیرچـوون  دهڵ  گه  له نابژدانی و  لهیچرپ سه
 تـدا هڕ  بنـه  لـه  کـهک هیـ وه  کـرده وه  ئـهۆی هـ تـهب  دهی کـراوه. تـ ب اشـکراو کـراوه ئب  دهکموو کات  ههیچرپ سه
  .یاسی سیک هی وه  کرده ته بب هییس  و کهیخالق ئه

 ڵ  گـه  لـه نـابسانیـدا د  ئـازار ده سـه و کـه  ئـهیژدانی و که  کاره وه ر ئه  به  له وه کهس  کهن هی ال  کار لهینۆڕیگ
 م بـه. تـ بیڤرنـات تـه  ئـهنی کـار باشـترینۆڕیس گـ  کـهکنـد هی ال نگه هڕ. ێ بکرو که تیژدانی ویچرپ سه

 انیـ ێردر ببـوۆ خـ هیـ ناستڕ و هی ه  هه  کهک کارینجامدان  ئه  له ه ک هی وه  ئهیژدانی ویچرپ  سهڵ  گه ئامانج له
  . چ ده وهڕ  کاردا بهین شو  لهاین  تهیژدانی ویچرپ  سه  که هیو مانا  به مه ئه. ێردری بگک کاروبار  بهش پ وه ئه

...  
 رۆ زیکواز شـتـوان  ده وه کـار بـرا ئـه  بـهنیر  پان و بهیک هی وه ش ر هاتوو به گه  ئاشکرا ئهیژدانی ویچرپ سه

 یاکـانیاجی ج نهو شـ  لـهکـان هییـر رابـه مـوو نابـه هـه. کـسان هیـر و  رابه  بهیک هیگا مهۆ کینان وه که پۆ بت بر گهیکار
. تـ بکرئـال دهـ ئیکـ هیـ وه شـ  بهرۆ و زم زو  که هی نیی ئاسارۆز. ران رمانبه ه فیر رمانبه  فهۆ ب وه تهڕ گه کاردا ده

 ۆبـ. ێ بـدریژدانـی ویچرپ  سه  به ره  په  که هی وه  ئهداین ده  مهیرمان  نافه کان له وره  گه  ئامانجه  لهکک هی  هۆیر ب هه
. ێرز  هاوکارانـدا دابمـهڵ  گـه  بـاش لـهینـد وهـ پ ستهیـو پ،بچـ وهڕـ  کـار بـهین شـو  لـهیژدانـی ویچـرپ  سـه وه ئه

ر  گـه ئـه. ێرز  دابمـهیژدانـی ویچـرپ  سـهیتـ مـه م بـاش هـه  هـهشم پ  هه ستهیو پش هییند وهم پ  ئهیرزاند دامه
 هاوکارنـدا ڵ  گـه  لـهینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیگۆالی دتدا هحا نی خراپتر  له وه  ئهێ بخرێ پشتگو هییند وهم پ هاتوو ئه
  .ب  ده مه ه نگوچه  و تهیت حمه  زهیتووش

  
  یرباز  سه  چوونه  لهبوواردنۆخ
 ی ربـهۆ ز وه داخـه بـه.  هییـرباز  سـه  چوونـه  لـهبـوواردنۆ خیژدانـی ویچـرپ  سـهیکـان هیی ئاسـا وه شـ  لـهکـک هی
 تـوان وان ده  ئـهیر کـه چـهرپ  سـهیکـار. ن کـه  دهدایـنگ دهـ ب  له هییچرپ م سه  ئهیبازر  سه  چوونه  لهبوواردوانۆخ
  رنــه بنیربــاز  ســه  چوونــهۆ نــاردن بــی رگــه وان بــه  و ئــههاتبــار  گــه  هــان بــدا ئــه م کــاره  ئــهۆ بــ کــهی دیســ  کــهرۆز
تکردنـدا   خزمـهی کات کان له ربازه  سهو ن  لهیرباز  سه  چوونه  لهبواردنۆ خیینماڕ یب کت وه  ئهانیکان  مه حکه مه
   چوونـهۆوان بـ  لـهکـک هیـ کـکات. زرانـد  دامـهانیسـتانۆ دیکـ گرووپک، مهۆک) دیسو ( نهۆ سک له.  وه نه  بکهوب

  ا کـه ده  دهانیشانیـ ن هیـ وهم شـ  و بـه ربازخانـه  سـه چوونـه  ده کـه هـ مـهۆ کیاکـ ت وه  بکرابا ئـهشتن بانگھیرباز سه
م   ئـهیشـانۆکهـا ت روه هـه. اوانیـ پۆم بـ  ژنـان و هـهۆم بـ  هـه هـ مـهۆک  بـهیکـرک  ئهیرباز  سه  چوونه  لهبوواردنۆخ

  . کهی دیکان ربازه  سهڵ  گه  لهیند وه پیکردن و چیرباز  سه چوونه  نه  لهمی قایک هیی پشتگرۆی ه بووه  ده گرووپه
 ی رمـهۆو ف  ئـهک هیـ ژمـاره. ێنجـام بـدر  ئهرۆراوجۆ جی وه شرۆ ز ه بێکر  دهیرباز  سه  چوونه  لهبوواردنۆخ
 ۆ خـیربـاز  سـهۆ بـانۆیـ خیختـ شوهـ پی ناونووسـکردن  لـهکنـده.  وه نـه ناکـه پێ دانۆیـ ب وه ربازخانـه  سـه  له که
 شیکــ هیــ مــارهژ. رنــن  دهانــدایدوا  بــه وه ربازخانــه ســه   لــهکــتــا کات  هــهزنپــار  دهینگــ دهــ بشیکنــده. رنبــو ده
 یکـارۆ هکنـدر ه  بـه وان لـه  ئـه  کـهنـن هیـ گـه ادهڕ  نووسـراوه  و بـهرنـن  ده ربازخانـه  سـهۆ بک هی  نامهخت شوهپ
  .رباز  سه ن و ببن به شدا بکه رته  ئهڵ  گه  لهی ناتوانن هاوکاریپینسیپر

 یارانینـداز  ئـهی قـشوونۆ بـیازربـ  سـهیشتنـدا بانگھ1992 ی هڤییـ ژان  لهکلوند ماگنوس ئی ناو  بهکس که
ــه ــه ئ ــه رت ــودن  ش ل ــرا) دیســو( ب ــکات. ک ــهک ــک  چــه  ک ــهAK4 یک ــاوبراو ده  ب ــهێدر  ن ــو  ئ ــن وه کــشی   نهی ئاس
 مـن ؛ وه هیـادواتـر مـاگنوس گ. خـا  کـار ده ه لـ کـه کـه  چه وه کهکوش  چهۆی ه  و بهن  دادهرروژ  سهیک هییرباز سه
  تــه مــه م هــه ر ئــه  ســه و لــه ئــه. م دامــایژی تونــدوت  لــهمۆ خــانیــ. م ک بکــه  چــهمۆربــاز خــ ک ســه  وهستیــو مــه ده
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نجـام   ئـه شنه و چه  لهیلی پالگبیت مه  ههکرباز  سه  جار بوو کهم که هی  وه ئه.  کرایندانی چوار مانگ زی هیلیپالگب
  .داب

و   و ئـهکلونـدمـاگنوس ئ.  وه تـه بکریشـ یربـاز  سـه چوونـه  نـهی شهـ ک وه  ئهۆ ب نگهی گریک فوروم مه حکه مه
 یربـاز  سـه  چوونـه مـا بـوون لـه  تـه  بـه  کـه سـانه و کـه  ئـهیشتـکرد بانگھ  دهدا تیو کار  ئه  کهی ستانهۆ د گرووپه

هـا  روه  مـاگنوس و هـهی نامـهیرگر  بـه  لـهگرتن گو وان له ئه.  کرد مه حکه  مه  لهگرتن و گوشتنی دانۆ برنببوۆخ
   مـاگنوس بـوو بـهی کـه مـه حکـه  مـه  کـهێ بگـوترێکـر ده.  وه  ببنـهکیـ نز کـه شه ک  لهاتری زیانتوانی  دهکان دهیشاه
  .یرباز  سه  چوونه  لهبوواردنۆ خ  لهشتنی گه تاتری زۆ بکفوروم
  
  ؟  سابوتاژهکرۆ جنی داریو پی کردن پ  لهێر ئه

 ک هیــ ده ســه.   گرتــووهی رچــاوه دا ســه  دهنیــ داریوشــ کــه ی مانــا  ســابوت کــهییرانــسا  فــهی  وشــه  لــهســابوتاژ
 موبـاالت و  بـق،ـو  کارکردنـدا وا شلوشـهی کـات  لـه گـوترا کـه  ده انهییرانـسا  فه کارهو کر کان به ر سابوته وبه مه له
 ی بـات  لـه کـه ، وشـه مـه رده و سـه ئه.  هی دا پ  لهانینی داریوش  وابوو که وه ک ئه  وه  چاو کهش پ وتنه که  دهڵ مبه ته
 دا ژانـهڕۆ ی زمـان  لـهوربـ  بـهیکـ هیـ وه ش  به که دواتر وشه.  سووک بوویک هی  و وشهو جناین  تهیاسی سیکمک چه
 وابـوو نۆک چـ  وهانیـکان هکـ  زانـابوون شـتوومه کـان بـه ن کارگـه  خـاوه گـوترا کـه  ده وه پاشان سابوتاژ به. کار برا به

ن   خـاوهیاریـ بی وانـه چـه پ  بـهکـان کـاره کر وه  ئـهانیـ. بـرد کـار ده  بـهداـ تانیـک کـه بیواد کـرد و مـه ده سازنه
ــ کانــه و شــتوومه  ئــه وه  ئــهیاڕ ره بــرد ســه کــار ده کانــدا بــه کــه  شــتوومه  لــهانی باشــیواد  مــهکاکــانیفابر   ره جــوتۆ ب
  . کران کان ساز ده ژاره هه

   لـهینـد وهـ پ  لـه کـهی دیکداسـتان. ێ بگـر وهۆخـ  و خراپکردن بهانکد تی سابوتاژ مانا  کهھات لی وادواتر
 ک هیـ  ژمـارهکـان کاره کر  که  گرتووهی رچاوه  سه وه وه  سابوتاژ لهی  وشهدایاستڕ   له؛ هی وه  سابوتاژدا ئهی  وشهڵ گه
 ێ گـریژمبھـاوۆ بیتـ مه  ههڵ ه گ  سابوتاژ له کهۆمیئ. ک هیکای فابری نهیک  مهو ن ته  داوهێ فانی نهی داریوش که
 مـن  وه  ئـه وه ته نابی گه جداین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه  لهک هی وه شچی ه  وا بهیت مه ش هه وه ر ئه  به له. ێدر ده
  .م که  دهابردووداڕ   سابوتاژ لهی وه کدانه مانا و لی باسدا بهم کت له

ــالبیدی ســویکــار پیر نووســه ــ رت ئ ــس هی ــهAlbert Jensen نن ــاوه   ل ــ و م  یر رنووســه  ســه  کــهدا هی
ــ.  ووهیر ســابوتاژ نووســ  ســه  لــهیک وتــار رهیــبــوو، زنج" کــارکر "ن تــاره ئاربیستیــکالیندی سی ژنامــهڕۆ    لــهکــک هی
  دا لـه 1912ی سـا  لـه  کـهێکـر  ده وه  ئـهی باسـداو  لـه  که که وتاردا نهی نووس رهیو زنج کان له  وتارهنیوبانگترن به
و  لـه. ێ بکـرک هی وه نهۆیک، ل"؟ هییسابوتاژ چ " وه ر ئه  سه  له  کرا کهاریشن پ وه ستهیالیسۆ سیزبی حینجان  گهن هیال

 ێ پـوژلیـم  و ئ Paul Delesalleسالـل دلۆک پ  وهیکان کاره جار کرم که هی ۆ بنووس دا ناوبراو ده وتاره
Emil Pouget  
 وابـووی پێپـووژ. رانـسا  فـهیـی وه تـه  نـهیکاکانینـد  سـهیتـ هیـک هیـ وـ ن هیـنا هانیوتاژ سـابیمکـ  چـه   بوون کـه
 ۆ خـراپ بـیکـار. "دا سـت ده قـده  هـهیادکردنیـ زـیو  هـه  زانابوونـه  بـهکـارودا کر  لـه  کـه کـه هیـ وه سابووتاژ کـرده

 ینسـت شـو قـده  هـهیمـ  کـهی ئاکـام  کـه بـاش بزانـنکـار اوهخـ "  کـه هیـ وه رئـه  بـه ش لـه مـه ئـه".  خراپیست قده هه
 انیـکان رپرسـه  بـهی باشــی هیـا گوکـان کـاره کر  کهب  ده وه  ئه که رهیب." ن  دادهی که هیرما ر سه  سه  لهۆوخ استهڕ
.  کـه  شـتوومهداۆیـ خ  کـار لـهیزـ ه بـن کـه  ده وه  ئـهیرـ ف وه هیـ نگهۆو سـ  و لـهننخو  ده  کارگهی ئابوورانیبن  ده
  .ییووناکاڕ ۆی ه تهب  دهیور ه ش به مه ئه
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ــه  - ــ ئ ــتوومهیهــا، نرخ ــیکــ  بــاش، ش ــه ئــه. ێو  دهی باش ــهی ر پــاره گ ــتوومه وه  ئــهێدر م ده  ک م   کــهیکــ  ش
کـار  م وه  کـهی کـاریزـ ه م کـه  بکـهکـ کاربـ  دهێنـادر باشـم پیکسـت قـده  من هـه وه ر ئه  به له. ێردیگ رده وه
  . نمم ب رهه به  خراپ وهیک م و شتوومه بخه

 یکـ  شـتوومهم، کـه هیـ. کـرا لی وه ندنـه دوو خویکـ ره  سهیک هی وه ش  بهدایکار کری وه  بزووتنهو ن  لهسابوتاژ
 ینـانمھ رهـه بـه. مـدا  کـهیسـت قـده ر هـه رانبـه  بـه  لـهکـای فابری قازانجی وه مکردنه م که دووه. نانمھ رهه به خراپ وه
 یکـ  شـتوومهی کارانـهو کر هـا ئـه روه هـه. ران فکـه سـره  مـهۆ بـ وه تهڕ گه  دهی که ره ره ه جار زرۆ خراپ زیک شتوومه

 ی گونجــاویکوازک شــ  ســابوتاژ وهننـس هیــ رت  ئــالب هۆیــر ب هـه.   ئاســانهانیــ وه تنــهی دنن،ـم د رهــه بــه خـراپ وه
 کـوو  بـهێو  بکـهر فکـه سـره  مـهانیـ یر  مـشته  لـه ربـه  زه  کـه هیـ ن وه  سـابوتاژ ئـه  ئامانج له چوونکه. ێبات دانانا خه
  .وژم  تهر ژ تهو نکار بکه  خاوهی قازانج هی وه ست ئه به مه

   لـه وازهم شـ  ئـهیقـازانج.  کـراچـاو هڕ ر گـهی کاریکوازک شـ  کـار وهیودا  مـهی وه م کردنـه  کـه وانه چه پ به
. گـرت رده  وهانۆی خیست قده  ههکان کارهنکاردا کر  خاوهڵ  گه  لهژ وتووی  ماوه  له  بوو که وه ر مانگرتندا ئه رانبه به

ک  وه. هـاتن  ده وره  گـهرۆ زی گرفتـی تووشـانیـکان هـما  و بنـهکان کاره کرژدا دوورودری مانگرتنی کات  له چوونکه
   بـوو کـه وه امـانج ئـهئ. هـات کـار ده  کـاردا بـهین شـو  له  بوو کهیکار کریبات  خه  لهکوازوت سابوتاژ ش رکه ده

 کـار کرک هیـ  ژمـاره وه  ئـهۆ بـتنـدا مانگری کـات  سـابوتاژ لـه کـرا لـه هـا ده روه هـه. م کـهی الن ننه هی  بگه  کارگهیقازانج
 دوور   کارگـهیکـان نگـهی گر شـه  بـه وان لـه  ئـه  بوو کهستیوش پ مه  ئهۆب. ێریرگ  وهک  کهنن،شک  نه که مانگرتنه

  . وه نهبخر
 و  لـه  پـه  بـهیکـ هیـ وه  سـابوتاژ کـرده کـرد کـه  دهی وه  ئهی شه  بانگه وه هییتوویادۆڕخ  له  بهرۆ زننس هی رتبئال

   بـه  کـه کـه هیـ وه  سـابوتاژ کـردهکـوو بـه.  هیـسـت ن  هـهڵ  گـه  لـهو کـه و تیـی هڕ و تـوونی قـیووڕ   لـهانی ۆخ بهۆخ
 و ژنکـار وتـوو  خـاوهڵ  گـه  لـهبـ  سـابوتاژدا دهڵ  گـه  هاوکـات لـهننـس هیـ ـی پ بـه. ێکـر  ده وه  پالنهو وه رکردنهیب

  وه  ئـهۆ و گفتوگژ وتووی بارر ژ چووه نکار نه ر هاتوو خاوه گه ئه. ێبکرستپ  ده وتننامه کهڕ   بهشتنی  گهۆ بۆگۆگفت
 ژ وتـووۆ مل بـێ وادار بکرو وه که شهو ک ن ته بخرکک  شتوومهانی م ھه سین هی ال  که هی وه  سابوتاژ ئه ئامانج له

   کارگـهی قـازانج  کـهکـان کـاره کر دا بـه  دهرۆ زیکانی سابوتاژ شـننس هی رت ئالبیکان چوونهۆ بی پ به. شابکڕ
 ینـانمھ رهـه  و بـهیخراپکـار. ێنجـام بـدر  ئه اوهینسیجیلینتی ئ  بهب  سابووتاژ ده  کهوابوویو پ  ئهم به.... ننز دابه

 ت بـهیتا بـه.  وه تـهنڕ گـه کـان هـه  سـابوتاژه کـاره کری دژ  لـهی گـشتیاڕروویـ بتـوان  دهاین ته  خراپ بهیک شتوومه
 ۆی هـ تـهب ش ده مـه ر ئه هه.  بچ وهڕ  بهییاسای یک هی وه ش  به  کهب  ههی ئاکامنی باشترتوان  دهکسابوتاژ کات

  .ن سزا بدرکان ستکاره رهه  به کارهکر ێرت بتوان حمه  زه  بهرۆ ز  که وه ئه
 یخالقــ  ئـهیر وهـمـان پ  هـهسـتن، وه ادهڕ سـابوتاژ ی دژ  لـه  کـهی وانـه  بـوو ئـهدا هیـاوو ب  لـهننـس هیـ رتئـالب
 ینانسـتھ ده  سـابوتاژ وه  ئامانج له  چونکه رانه  سابوتاژکهی و مافیت هۆی خی ج سابوتاژ له. ن به کار ده  بهیبوروژواز

  . بی و خراپکارواندن شاین  ئامانج تهی وه  ئه ب به ، هییت هی مهۆ کیرز  بهیک هی هاته کهپ
   بـهخـش  ببـهیزۆریـ پ ئامـانج نـاتوان چوونکـه.  هیـ هـ  هـهیژی ناتونـدوتیبـات  خـهینیۆسیـ ترادـی پ  بهش مه ئه

.  خنـه هڕ رـ ژ تـهو  ناکـه هییوژوازڕ بو وه ر ئه  به  لهاین  تهیوژوازڕ بویخالق ها ئه روه هه. ک هی سه ره  که شنه موو چه هه
  وه تــه  نــهیکخــراوڕ ن هیــ ال  لــهۆمــی ئ  کــهکــان هییــبرای ل پهینــس پــره.  هییستیــالیسۆ سیکــ هیــ شهیــ کلداۆیــ خ  لــه مــه ئـه
 یمـر ه هـی پاراسـتنیریـب.  باشـنشیمـ  و هـهستنیـوم پ ند کراون هـه سه  پهۆڤ مریک ماف  وه وه کانه کگرتووه هی

  وه و بـاره  لـهاسـتڕ ش همـ ئـه.  هیـ  هـهیوژواڕ بـوینیۆسیـ ترادڵ  گـه  لـهیزـه  بـهیک هییند وه پداۆی خ  لهیت هییس که
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هـا  روه  ههش پانهینس م پره ئه. یزۆری پی حاست ته نه هی  بگه سته ره  که  نادا کهیخالق  ئهیکنینی ب  بهزنی ئ  که نگهیگر
  .ن بکرچاو هڕ سابوتاژدا یدننگان سه  ههی کات  لهب ده

. تـنـد ب سـه  پـهیکواز شـژئـاواداڕۆ یکان گه مهۆ ک  سابوتاژ لهیکار بردن  به  کهمی ندا هیواو ب  لهمۆ خۆ بمن
ر  گـه ئـه.  وه تهی بناسـر وه  ئـه بـ  بـهین داشـککن شـوی قـازانج  لـهی بتـوان  کـه هی وه  سابوتاژدا ئه  لهیت هڕ  بنهیریب

 یک هییچرپ سه.  ره  دژبهی سزا  ترس لهیبوون  و ئازار و ههنج هڕ یلماندن  سهاین  ته وه  کرا ئهی دز  بهکهاتوو کار
مـان کـار   هـه  هان بـدا کـهرترۆ زیکک  خهشی و هاوکاتێندرلم سه  و ئازار نهنج هڕ  دا که  دهرۆ زیکانی ش کراوه
 و  هیــ  هــه  فــرهیترســ  مــهوانــدا لــه   کــهکانــدا دراوهــ لیرۆکتــاتید یختــ  ســه  بــه گــه مــهۆ ک  ســابوتاژ لــه نگــه هڕ. ن بکــه
  . ... بر گهی، کار ته حمه  زهکراو زهی ئورگانین ده  مهیکبات  خهینجامدان ئه

  
  تاژۆکئ
 یکـان نـاره  کـه فتاکانـدا لـه  حـهییتـاۆ ک  لـه  سابوتاژ که  له کهواز شMonkeywrenching نگینچ هینکۆم
 یکـان زهپـار نگـهی ژ گرووپـه. ییرانـسا  فهیر  ئاچهانی  که  وشهیی ناویزمانڕ ی وهش.  باو  بوو بهکایمر  ئهیژئاواڕۆ
 یکارخـستن  لـهۆ ئـامراز بـمۆکۆ سـت   لهSocial- ekoligisk Aktion یژۆلۆکئ_یت هی مهۆ کیت مه ک هه وه
)  نگـهی ژی پاراسـتنۆسـابوتاژ بـ (تـاژۆک ئانیـ یررگـ  بـهۆکـئ. ن بـه کـار ده  بـهن ده کـده ت نگـهی ژ  کـهی نانهیک و مه ئه

  .دا  ده وه ره  سهی مان وشه  ههی ماناکرۆ ج  به  که  که که هی وشه
  ش بـوو بـه مـه ر ئـه هـه. ی خـز تـیکـان خورهی سـ نگهی ژ  لهیرگر  بهی وه  بزووتنهژدا دوور و دریک هی  ماوه له

 یـڤ  دهکـان راوهیـ گ  لـهکـک هیـ. رانیـ گیکـان ره شـهۆک ت  لـهرۆ زیکـ هیـ شتاکاندا ژماره  ههییتاۆ ک  له  که وه  ئهۆیه
   لـهو پـ ئـه.  بـووMonkeywrenching  یبـ کتیانر  نووسه  لهکک هی    بوو کهDave Formanفورمان 

ک  وه یژی ناتونـدوتیمکـ و چـه ئـه.  هییژی توندوت  دوور لهیکوازوان ش  ئهیبات  خهیواز ش  کهێگر  داده وه ر ئه سه
  .با کار ده دا، به  ده کهی دیکان نسانهی ئیانی ژی دژ  لهیژی ناتوندوتانی ینسانی ئیژی ناتوندوتی مانا  کهکمک چه

   کــه هیــ ن وه  ئــهنــگینچ هینکۆ مــیئامــانج.  هیــ ن رانهشــگۆڕ شیکواز شــیــڤ  دهیچــوونۆ ب  بــهنــگینچ هینکۆمــ
ــس ــی سیکــم ستهی ــهۆ کانیــ یاس ــ هیــ م ــ. نــووخ بیت ــهنــگینچ هینکۆم ــ وه شــ  ب ــادهرۆ زیکــ هی  یکواز شــ  س

  .ی دیچی و ه  سرووشته  لهکردنیرگر  بهیژیناتووندوت
 یکک هی.  هی  سرووشتدا هه  لهکردنیرگر  به  لهییزا  قهیت هیرع م شه  و ههیخالق  ئهیت هیرع م شه  هه که وازهش

ر هـاتوو  گـه  ئـهنووسـ  ده   کهEdward Abbey یب  ئهرددوا ئی ناو  به کهس  که که به کتیران  نووسه  له کهید
  ر شـانت کـه  سـه تـهو کـه رک ده ک ئـه  وهشیمـ  و هـه هیـ هـهم مافـت   هـهۆ تـ وه  ئـهووخـانڕ یتـ کـه هـ ماکسـ که
 بـ  دهکـوو  بدا بـهیک ت هی نۆیس ب  که هۆیرب هه.  هی مه ئیاستڕ  بهیسرووشت ما. ی  بکه هی وه و کرده  لهیشگرپ

  .ێزربپار
 یچـوونۆ بـی پ بـه. کـا  دهیاریـخـت د  ورد ئامـانج و وهرۆ زیکـ هیـ وه ش  سرووشت به  لهیرگر  بهیر شهۆکت

هــا  روه هـه. ێکـار ببـر  بـهکانـدا نگـهی گر هییاسـی سۆ گفتوگـی کـات  لـه سرووشـت نـاب  لـهیرگـر  بـهیوازفورمـان شـ
  هیـوایفورمان پ.  وه تهب  ده لی وانه چهپ  خراپ و بهی ئاکام  که که هی وه  کرده رنامه  به ب  بهی و خراپکارواندنش
  . با  دهو ن  لهی گشتیاڕروی بی پشتگرداۆی خ  لهی خراپکار که

 ۆی هـ تـهب  ده وه  ئـه چوونکـه. ێزربپـار لۆی خـدایـن ده  مـهیرمـان  نافـهی کـات  لـهبـ  سرووشـت ده  لـهیرگر به
 ڵ  گـه  لـه سرووشـت نـاب  لـهیرگـر  فورمـان بـهـی پ بـه. ێبگـر ره  پـه کـهیر  خـه  کـه هی ئاشـکرا باته و خه  ئهیکدانت
  دا لـه وه  کـرده م لـه  و هـهکۆر وهـ ن م لـه  هـه باتـه  دوو خـهم ئـه. ێ بکـرڵ کـه تین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهیوازش
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  وه شهییـزا  قـهی بـار ن و لـه ده نجـام ده  ئـهینـ نھ  بـهانیـکان تـه مـه  هـه نگـهی ژ  لهیرگر  بهیران شهۆکت. انی جک هی
  . ناگرنۆست ئه  وهانی که  کارهیت هیرپرسا به

ــل ــابزاندا ره ــهنی ب ــهینــم نھ  ئ ــه  بوون ــ خ  ل ــه  خــه وازهو شــ  ئــهی الوازیک خــاداۆی ــ بات  T O نبــاخهال.  هی
Hellenbach  

 قـورس کـان کـهیر ر شه  سهۆ بداۆی خ ت له سرووشیکدان ت کا که  دهک کار وازهم ش  ئه  که هی دا هیواو ب  له
  وه  ئـهانیـ  وه نه  بکه چانیکان نهیک  مهننم  ناچار دهککات, ێز به  دادهرۆ زکان کهیر  شهیقازانج. ست و گران بوه

 راتیـ زی هیـرما  سهیخستنگ  وه  لهکان کهیر  شه کا که  دهک کار ازانجه قینیز م دابه ر ئه هه. ن بکێ نوی نهیک مه
  . رنببوۆ خدا رانه کده سرووشتتی کار له

 و تـای  پـهتـای  پـهیتـ مـه  هـهم بـه.  وه بـوو بکاتـه ره کـان قـه  کـراوه چـ نـهیک  مـهیوتـ رکه  ده مهی بی دارهی ئ نگه هڕ
 ی وتـه رکـه هـا ده روه هـه. ێر  سـه تـه بچکـردن مـهی بی خـودیوتـ رکـه  ده  که وه  ئهۆی ه تهب  دهکان نهیک  مهیکدانت

 ـ کـا و ده  دهادیـ زیکـان  قـسه  لـهنبـاخهال. ێر  سـه تـهچ  ده وه شـمـان هـه  بهشیکان کهیر  شهیشیوان و ئاسا پاسه
   بـهی کانـهیر و شـه راخ و ئـه  قـهیکـان کـهیر  شـه وه  ئـهۆی هـ تهب  سرووشت ده  لهیرگر  بهینگینچ هینکۆ میت مه هه
  کـهیر  شـهیکـاری ئالرنـو نه و وه نه بکش ژانهۆ پر رهۆو ج بن، له شت ده سروویکدان تیکان ژهۆ پر  بهڵ که تکرۆج
  .ن  بکهر کده سرووشت تیکان هییت بهیتا

.  هییـ ئابووریکبـات  خه وه شکموو شت  هه  لهش پدیک سو ر وه  ههکایمر  ئهی باکوور  سرووشت لهیرگر به
تـا   هـهێ بکـرۆ بـیورب  بهیز وه ره  ههی کار نده وه  ئهب مانج دهئا.  هی باته  خه وهم ش  ئهی الوازیش خا مه ر ئه هه
.  وه تهو که  ده لی وانه چهپ  خراپ و بهیک ئاکام وه ن ئه گه  نهانۆی خی ئامانج  بهکان ته مه ر هه گه ئه. ت بید وه
 یتـ هیرپرسـا  بـار و بـهر ژ و ناچنهن  که  دهیشدرا  بهین نھ  بهران شهۆک ت  سرووشتدا که  لهیرگر  بهیت مه  هه له

  رانه  و سازکهیڤت  پوزهیکگۆالی دیکردنسپ  دهۆ بدا مه ئیکان هییبرای لگا مهۆ ک  لهرۆ زیانی ش وه  ئهانی که وه کرده
  .ۆڕێ گ ته هی ناانیت هاوویورب  بهی و هاوکاریشدار و به

نجـام   ئـهینـ نھ  بـهکـان تـه مـه  هـهی وه ر ئه  به  له گرفته ی گه جسانی دتاژۆک ئ وه شهیکراسۆمی دی وانگهڕ  له
  .   و گازنده خنه هڕر   به نه  بخهران تبه مه  ناتوانن ههانیت و هاووندر ده

ر  سـه  چـاره م گرفتـه  ئـهی وه  ئـهۆکـرد بـ  دهانیبات  خهسین دیت  پاکهیدژ  له  کهیت هی مهۆک_ گهی ژنیت مه هه
 ینـ نھی گرووپـیتـ مـه  هـهیتـ هیـرا نـه نو خوازانـه دیکـ هیـ وه ش  به  دابوو کهکر شهۆکند ت چه   بهانیزنین ئ بکه
 یانتوانیـ وان ده  ئـهایـ ئا هیـ وه  ئـه کـه  پرسـهم بـه.  وه هیـ داانیـکان ارهی پرسـیمـ  و وهاید ماسـم وان چوونـه ئـه. ن بکه
. بـوو  نهدایو  هه  لهدا هییند وهو پ  لهک هی وتننامه کهڕ  شنه  چهچی ه چوونکه. ن  بکهر تبه مه  ههی گرووپیت هیرا نهنو
  . هی ن  متمانهی گه جیت واوه  ته  بهداۆی خ  له هیی  کراوه شنه م چه  ئهبژاردبوو؟  ههیوان  ئه ک وه  ئهانی

. ێنـدری ببش رهـ ل،ێنـریب  دهدایـکدار  چـهی وه  بزووتنـه  لـه وه ک ئـه  وهیککینامی دی باسێکر  ده مه  له جگهب
   کـه هیـدا تانیـ وایی کـاریکشـکردن  دابهکان هیینیۆسی تراد هییکدار  چه م کاره  و ههکان هییستیرۆر ت م گرووپه هه
 یمــ کـه  بــهرۆن ز خـه رده  دهانۆیــ خاداید ماسـم  لــه  کـهی وانــه ئـه. ابــ  دهوـ ن شـداربووان لــه  بــهیخالقـ  ئــهداۆیـ خ لـه
 ۆوخـ اسـتهڕ دایاسـتڕ   لـه  کـهی وانـه  ئـهش هۆیـر ب ن و هـه کـه  دهیشـدار  بـهکانـدا هییـکدار  چـه تـه مه  هه  لهانۆیخۆب
م  ئـه.  نـاگرنۆسـت ئـه  وهانیـکان وه  کـردهیتـ هیرپرسـا  و بـهن هیـ نا  کـراوهیکـ هیـ وه شـ ن بـه که  دهکان هڕ  شهیشدار به
کانـدا  وه ر کـرده رانبـه  به  لهیخالق  ئهییس  کهیت هییرپرسا  به وه  ئهۆی ه تهب خالق ده  ئهی شکردنه  دابهیت هیرپرسا به

  .الواز بب
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  یستکار رهه  بهینگ ده
  ت مه ر هه  سه له
  ن؟ چه  ده وهڕ  به کی دژ  لهکان ته مه هه

ادا  نـمـانیت ارمهی  هی م وته ئه." ێکر  ساچان دهی  گه  لهتدا اسهی س  له،ێکر  دهڕ  دوژمن شهی دژ  لهداڕ  شه له"
 دوژمـن یمک  چه  لهکان ستهیفی پاسیی هڕ توو  بکا لهکمان مهۆ ک نگه هڕ م به. نی بگه تت اسهی س  له  و نهڕ  شه  له نه
  مـه رهـه  بـه لـهCarl von Clausewitz  تچی کالوسـونڤـۆ کـارل ،یسـۆ پریزامـی نیر ژهڕـدا هـ گـه. نی بگهت

 رۆ ز  لـه مـه ئـه.  وه کـهی دی ئـامرازۆی هـ  بـهم  به ته اسهی سی ژه درڕ  شه؛ی نووس 1831ی سا  لهی که هیکیکالس
 شـدا مـه ئیمـ ستهیـ س ه لـچ  واوده وه داخه به.  واب شهیم  هه مه  ناکا ئهستیو پم به.  آستهڕ دایاسی سیم ستهیس
  لــه.  بکــایریــ ب  لــه وریــ بیژووــ م تهر بــسپتچی کالوســوێو ھــهی  ده  کــه کــهو  هــهیژیناتونــدوت. ڕێ  گــهاســتڕ وه
 خوازیئاشـت. نیـ  بکـهیژی ناتونـدوتڵ  گـه  لـه هـ مان مامه  هه وه  ئهی گه ج  لهش مه ئ  کهچ ده واو وه کهی دیک هیال
  .  ته مه  ههداۆی خ  لهیژی ناتوندوتیبات خه.  وه  کرده  له که هی وه شیژی ناتوندوتیبات  خهم به. ستیفی پاس تهب ده

  وه  ئـهنینـ هیـال بانیـ فی پاس مه ئککات. ن شهمان ک  ههیووڕ دوو ین هیال بانی یستیفی پاس ویژیتوندوت
 یر چـ گـه ئه. ننم له سه  دهیرگ مه هۆ و کنج هڕ  مهئ. نی که  دهیشدار رکوتدا به  سه  له اوانهڕسوو  ههیک هی وه ش به
ن،  کـه بـات ده  خـهیژی ناتونـدوتی دژ  لـه اوانهڕسووـ  هـهیکـ هیـ وه شـ  بـهھاندای جی نده مه هو  ده شه و به  لهی وانه ئه
ــه ــ دم ب ــه کــه سانهی ــه ن کــه کوتــه و ســه  ئــهیشــدار  ب ــ ۆوخــ اســتهڕ ی وه شــ  ب ــهۆوخــ اســتهڕ ناانی ــ ال  ل ــهن هی   شــه  ب
  مـه ئ چوونکـه نیشـدار  بـه مـه ئیچۆبـ. چـ  ده وهڕـ  بـهھاندای جی کهی دیکان شه  بهی دژ  لهھاندای جی نده مه هو ده

 دایـال  بـهایـن  تهنی ناتوان  که که و شتنن  دادهانۆی خیوار نهکانمان شو وه م کاروکرده  و ههنیاسی سیل رگه وه بوونه
  .نی بڕ پهت

 ی دژ  لـهکـان تـه مـه  هـه  بـووهکـرۆر ج  هـه  بـهم بـه. ێ ناکرۆچ  دوژمن قهداین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه له
   لهانۆی خران شهۆک تداین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهینیۆسی تراد  لهن؟ر ک  دژبهین هی الی وانه ئه. ن به  دهکسان که
  مـه ئیبـات خـه. ێدا دابنـدر"وان ئـه"و " مهئ "وان ن  لهک سنوورێ ناکرک هی وه شچی ه به. نن ردا داده  دژبهیزڕی
. یکـسان هیـ و ناران نهوسـ  چـهی دژ  لـه وه وسـاوانه  چـهن هیـ ال  لـه کـهتبا  خـه  کـهێنـدری بب وه وانگـهڕو   لـهایـن  تهناب
 ی دژ  لـه کـهبات  خـه شهیـم  هـه مـه ئیبـات خـه. نینـیوسـاوان بب  چـهیران نهک نو  وهمانۆ خش مه ئێها ناکر روه هه
  .شمانۆخ

ک  موومـان وه  هـه مـه ئ  کـه هیـ ن هیـو مانا  بـهک هیـ وه شـچی ه دا به وه وسانه رکوت و چه  سه  له مه ئیشدار به
مـان کاتـدا  هه  له مه  ئهم به. ومن قه  ده  کهنیشدار ب  بهدا ووداوانهڕو   لهک هیک   وه مه ئێناکر. نیشدار  بهک هی
  ت لـه نانـه  تـه مـهئ. نیزانـ شـدار نـه  بـه  بـهمـانۆ و خنیربچـ  دهکـان هییـت هیرپرسا  بهر ژ  له مه ئ  که هی ن هیو مانا به
  . ۆست  ئه تهو که  دهمانییت هیرپرسا  بهدا کهی دیوان  ئهی وه  و کردهنر جو رانبه به

 یکـ هیـ وهمـان شـ کـه باته  خه  که هی مه و ده  ئه وه  ئه هی نییس  کهیک هی له سه  مهاین بات ته  خهنی بگه تی  کاتهو ئه
  هیـ هـ  هـه مـه ئـه. نی بگـریکـسان هیـ و نایژی توندوت  بهشپ   که هی وه  ئه مه ئیت هیرپرسا به. ێگر  ده هۆیخ  بهیاسیس
ر   سـه ر لـه و هـه نجـام داوه  ئـهکمتـ مـه  هـهی نـاوکیکـ  چـهی دژ  مـن لـه وه ر ئـه  بـه  لـهاین  ته، ب وه  ئه که هڕ  باوه که
ک جـاران  روه  هـهزمیتـاریلینـا، م. واو  تـهو انـدووهی گـهج  بـهمۆ خیرک  من ئهتری ئ وه  ئهندانی ز ته وتوومه ش که وه ئه
  .م بات بکه  خهی دژ لهک جاران  ر وه  هه هی وه  ئهشی منیرک ، ئه وامه رده  و به هی هه

 کـان انهی شـ  کـهنبخـرڕ ک هیـ وه شـ  بـهبـ  دهکـان تـه مـه هـه.  هیـ  هـهانیـاوازی جیانی شـکان، اوازهی ج گرووپه
  .نجام  ئه نه  و بگهنبید وه
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 انیـکان تـه مـه  هـهی وانـه  ئهن کن؟ی که  دهگۆالی د کڵ  گه  لهنی بزانب  ده مه ئکتموو ش  ههش پم  به
  . دژین هی الانی ۆ گفتوگین هی المن  دهانی من ناو سانه و که  ئه؟ێدر نجام ده  دژ ئه له

. نیمــانۆ خانیــ. رن کاتبــده  زهیانیــتران و هاوو فکــه ســره  دژ، مــهینــ هیــ ال  لــه وره  گــه ره  هــهیشــ  بــهم کــه هیــ_ 
  .ژئاواداڕۆ یگاکان مهۆ ک  لهت سته  دهۆ ب هیما  بنه مه ئیر رمانبه فه

 یشــدار  بــهۆوخــ اســتهڕ یکــ هیــ وه شــ  بــه  دژ کــهینــ هیــ ال ونــه کــه  ده رانــه رمانبــه  و فــهکــارو کر  ئــهیرۆ ز بــه_ 
  . وه تهب  دهوان  ئهی که  کاروبارهیووڕو ره  بهکان ته مه  هه ن که که  دهککاروبار
  .ن که  دهیج بهگرن و ج رده  وه وه ره  سه  لهکان ارهیرمان و ب  فه  کهی وانه ئه_ 
 سـتان،ۆ د  لـهنییتی بـر سـانه و کـه ئـه.  هیـ  هـهانۆیـنترۆ پاراستن و کی کارکرد ن که  ههکسان ها که روه هه_ 

 ی دژ  و لـهپاراسـتنۆر خ  بـه  لـه  کـهمـانۆهـا خ روه هه و ر زهر، حاکم، پار  دادوهس،یلۆنکار، پ خزمان، هاوکار، خاوه
  . ئازارو شه کۆی ه نهیب  دهمانۆ خیستیو

   لـهگۆالیـ دینـ هیـ ال نگـه هڕ.  بـ وه ره  سـهیر چوار گرووپ  ههی دژ  ناکا، هاوکات لهستیو پکت مه  ههر هه
   لـهی گـشتیکـ هیـ وه شـ  دژ بـهینـ هیـال.  بـنکان ره اسادانهی دا کهی دیکت مه  هه کان بن و له ره کاتده  زهکدات مه هه

هــا  روه  و هــهکــ کاروباریخــستنگ  وهۆ بــکــان هییستیــداو پوومــ  هــهیکارخــستن وه: ننــو  دهۆ خــدا وهدوو شــ
 داۆیـ خ  لـه مـه ئـه. کانـدا  کاروبـارهیکردنـج به جی گهڕ   له شه کۆی ه  ببنه نگه هڕ   که سانه و که  ئهیکردنۆکونتر

  . هی  ههی رانه کهۆ پاراستن و کونتررۆ زکجار هی یکارکردک
رکـوت و   سهیستاندن اوهڕ   له وه کرده  بهی هاوکاریانی شینانکھ پیما ر بنه  سه  لهین ده  مهیرمان  نافهیبات خه

 یشـ  بـه  لـهێو مھـه مـن ده. بـ  هـهگۆالیـ دبـ  دهشـ پ ته بیش هاوکار وه  ئهۆب.  زراوه  دامهیکسان هی یھاتنید وه
  . ی و هاوکارگۆالی دینانکھ پۆ ب که هیگاڕ ین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهنۆ چ م که  بکه وه  ئهیداهاتوودا باس

  
  یستکار رهه  بهیایکامپان
  وه  لـهرۆ زکـوو  و بـه هیـ ناسـای ینـان پرـ ژ  لـهایـن  تـهکـت مه  ههدایاستڕ   لهکرد،م پ  ئاماژهشترک پ  وهر هه

   تـازهیکـت مـه  هـهیکسـپ هـا ده روه  و هـه مـه حکـه  مـهی کـات  لـهت مه  پاش ههیل  و کارگهکان هییکار ئاماده.  اترهیز
 ینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـه  لـهێکـر هـا ده روه  هـه مـهئ. ننکـد پکـت مـه  ههیت واوه  تهی کھاته پاکموو ت هه
  .نینی ببداۆی خیت واوه  ته  له باته م خه  و ئهب  ههومانرب  بهرۆ زیک هی وه ندنهخو

 رـ ژ  لـهیت مه م هه  ههدایستکار رهه  بهیک هیای کامپان له. ننکب پک هیایتوانن کامپان  ده وه که پت مه  ههرۆز
 ۆی خـش پـیکـان تـه مـه  هـهیـیر گهی کارتوان  دهێ نویکت مه ر هه هه.  هی  ههییاسای یت مه م هه  و ههاسای ینانپ
 کـان نـهۆ ک تـه مـه  هـه،ێ نـویتـ مـه  هـهینجامـدان بـات و ئـه  خـهیوامـ رده بـه ۆی ه  بهێ بگوترێتوانر ده.  بکامتریقا
  تـه مـه  هـه هۆیـرب  هه هی نی وایک هییر گهی کارککراویر  تاک و تهیت مه هه. بن  دهر ندانهو باشتر شو وه بنه  دهندوویز
  تـه نابایـن  تـهـی دابنک هیـر   سـه  لـهک هیـ.  وانه چه پ  و بهکان هی نو ته مه  ههیربوون گهی کارۆی ه بنه  دهکان نهۆک

 تــوان  خــراپ دهیکــت مــه  هــهانیــ.  بــداش وانــه چــه پی مانــاێکــر  ده مــه ر ئــه  هــه وه داخــه بــه. اتریــ زکــوو دوو، بــه
  . ێر  بهنی  به کان له  و داهاتووهشوو پ ته مه  ههیر ندانهشو

 ینـد به و پیرز به وره. ن که  دهیاری دک هییای کامپانیر گهی کار  کهنی نکان ته مه  ههی  ژماره شهیم  هه ارهید
  . هی  ههک هیای کامپانیر ئاکام  سه  لهینووسساز  چارهیخش  نهکدات مه ر هه  هه   لهیخالق ئه

سـت   ده  لهۆی خیر گهی کار وه  ئهۆ بێربخر سه ه و  پله  پلهک هیای کامپاننۆ چ دا که  دهشانیمان ن وه  ئهیگاند
 کـدا هیـایر کامپان  هـهیـیژا در  لـهکـرۆ ج کان به  پلهم که هی ی بوون م که  بکهادی ز لی وه  ئهێ وه مھه من ده. دا نه
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 ترڕم و گـور  و گـهرتـرۆ زێ نـویشـداربووان  به  کهب  هه انهیو ش  ئه ستهیو پادای کامپانیکناخۆر ق  هه له. ستنیوپ
. بـ  نـهانیـابردووڕ یاسـی سیر گـهیمـان کار  هـهۆیـیمی ئیت مه  ههیکان رهۆ ج  لهکند ه نگه هڕ. ن  بکهیشدار به
 ، بـید  وه وزووانـه  بـهێکـر  دهووانڕ  چـاوه  کـهیاسی سۆیوخ استهڕ یر گهی کار  لهنگتری گراکاندا،ی کامپان  لهم به
  .ب  ههانیت هاوویر رمانبه ر فه  سه  لهانیر ندانه شوندا هیژخا در  لهاکانی کامپان  که هی وه ئه

گــرن،  رده  ســزا وهیرۆ زی النــران تبــه مــه  هــه  کــهی تانــه مــه و هــه  لــه  کــه هیــ ن هیــو مانا ش بــه مــه هــا ئــه روه هــه
ر تــرس و  ســه  وتــن بــه رکــه  و ســهیرز بــه  ورهی نــه هیــ دووالین شــوداۆیــ خ  لــه مــه ئــه. بــ  هــهیرتــرۆ زیر گــهیکار
 یکـ هیـ ال  لـهێکـر  ده چـکانـدا تـه مـه  هـهیـیژا در  لـه  کهی گهۆالیو د ها ئه روه  و ههک هی ال  سزا لهی خورپه ه ده
  .ن که  دهیاری دکان ته مه  ههیر گهی کاری ادهڕ  وه کهید

مـا،   بنـه تـه بکرارخـستنیسرپر ژ  و لـه خنـه هڕودا   لـه  که هی  ههکمۆ فور  بهیستیو پیستکار رهه  بهیامی په
 ی کـات  لـه  نموونـهۆبـ. ێگـر  دهکانـدا تـه مـه ر هـه  سه  بهڵ باپاگانداۆ و پرنیۆتاسی ئاژدا مهۆو فور  ئهیبوون  نه نا له ده
م  ئــه. ێرز  دابمــهانیــت دژ و هاووینــ هیــ الڵ  گــه  لــهۆوخــ اســتهڕ یکــ هییــند وهــ پیی و شــاژنــ جانیــ وان شــینــان
 یکـ هییـند وهـ پێکـر  دهادایـ کاماپانیکسـپ  ده لـه. ێبکرسـتپ  دهۆ و گفتوگـژ وتـوو وه  ئـهۆما ب  بنه بنه  ده انهییند وهپ
  تهشرـ داهـاتوودا بک  لـهێکـر  ده سـتانهۆ د هییند وهم پ ر ئه هه. ێندرکبھ پکاندا اوازهی ج نه هی الوان ن  له ستانهۆد

ــ یهاوکــار ــ.  کــردنیکتــر هی ــن  تــهت مــه  هــهم کــه هی ــ کهکســپ  دهای ــهۆ ب ــ دی وه  کردن ــانج. ۆ و گفتوگــگۆالی  یئام
  . ئاکام  و بگاتهێزر  دابمهۆ و گفتوگگۆالی د  که هی وه  ئهک هییایکامپان
  
  کان لهۆمبی و س شانهین

  هـ مـهۆ ک  لـه هییـتی بر م زمانـه  ئـهداین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه له. ێو  دهۆی خیش  هاوبهی زمانکگۆالی در هه
 Paul رۆکی رلۆپ. دا  ده شانهیت و ن المه  عهی و مانا نهۆ کیونانی یک هی  وشهلۆمبی سی وشه. کلۆمبی سو شانهین

Ricoeurپییرنسا  فهیفۆس لهی  فه بر یک هی ناسهـی پ به.   هی  ههلۆمبی س  لهکان نهۆ ک هییونانی   لهیاوازتری جک 
 یمانــا. ۆوخــ اســتهڕ نایکــ هیــ و ماناۆوخــ اســتهڕ یکــ هیــ مانا، هیــ هــه ی نــه هیــ دووالیکــ هیــ مانالۆمبی ســلۆ پــیچــوونۆب
.  هیـ نایـن  تـه  بـهۆی خـۆ بـلۆمبیسـ. دا  مانـا دهداۆوخـ اسـتهڕ انیـ م کـه هی ی مانای هاتنڵ  گه  لهاین  ته  کهۆوخ استهڕنا
 بـدا شانیـ ن کـهی دیک شـت که  هی ن شانهی ناین  تهلۆمبی س مه  ئهیاڕ ره سه.  هی کهی دیک شتی شانهی ن شهیم  ههکوو به
  . دا  دهشانی نۆی خۆی خ  که که هی شانهی نیشۆ خۆ بکوو به

. سـت وه ادهڕ  وه کـه وه  کـردهی خـودی وه ره  سـه  لـهدایاسـتڕ   لـه  کـه هـ  گه  لهیکامی  پهکیلۆمبی سیک هی وه کرده
  تــه مــه  و هــهیکیلۆمبی ســیلــ گــه وه  کــرده هــ  هــه س بــه  کــهرۆز.  شــهۆوخ اســتهڕ یکــت مــه مانکاتــدا هــه  هــه  لــهم بــه
 بـــ  دهێردرـــ بژملۆمبیک ســـ  وهی وه  ئـــهۆ بـــکلۆمبی ســـر هـــه. ننیـــب  دهیکتـــر هیـــ یک دژ  وهکـــانۆوخ اســـتهڕ
 یکـ هیـ وه  کـردهداۆیـ خ  لـه وه  ئـهبـ  هـهیکسـت بـه  مانا و مه  کهۆوخ استهڕ یکت مه ر هه هه. ێ بکر لی وه ندنهخو
   کـه ارهیـ دیوونـڕ   بـهرۆ واش زیکـت مـه هـه.  هیـ  هـهیکـۆر وه ن دا و نه  مانا ده  نه وه  ئهب ر وا نه هگ ئه.  کهیلۆمبیس
  .  هی نڵ  گه  لهیکامی  پهچیه

 شیبـات  وادا خـهیکـرج لوومـه  هـه لـه.  هیـ ن پـیکامیـ  په شنه  چهچی هکت مه  هه  که وه ته بکرری وا بێکر ده
  کـهی دیسـان  کـه  کـهێنـدری نابکـکارۆ هچی هـش وهمان ش  هه به. ێ دییتاۆ کت مه  ههییتاۆ کڵ  گه هاوکات له

 یچـی و ه هیـ وه رکردنـهی بیکواز شـایـن  ته هی وهو ش  لهیکت مه  ههم به. ن هان بدریستکار رهه بات و به  خهۆب
 ی ئامانج و ئاکـام  دوورتر له  که ه  گه  لهانیکامی  پهم ن به  بگهانیشۆ خی ئاکام  بهکان ته مه  ههیر چ گه ئه. ید
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ــه ــه ه ــهت م ــر ده والوه  ب ــه. واڕ ت ــه ئ ــه گ ــاتوو ه ــه ر ه ــت م ــهک ــ خ  ل ــهی کارداۆی ــهر گ ــوو ئ ــبا  وه  ب ــ هی  یکیلۆمبی ســیخ
  .ب  دهمی و قاز ه  به وهمان ش  هه  بهش که ته مه هه

 انیـن   بگـهک شـت  لـه وه  ئـهۆ بـن کـه دهـ تیووڕ کـان هڤۆ مر  کهستاون اوهڕ  هیما و بنه ر ئه  سه  لهکان لهۆمبیس
دا   ده هیـو مانا  ئـهدایـن ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خه  لهکان لهۆمبی س رگرتن له  وهک که.  وه  بناسنه و شته  ئهێنو رله سه
 پـاش   لـهکـان تـه مـه  هـهدایاسـتڕ  لـه. ێ بکـرشتنـ بانگھدایستکار رهه  و بهبات  خه  لهیشدار  بهۆ دژ بین هی ال که

  . نندره کده پ وه کانه وه وه کرده
 یڤپاسـ (ینـ هیـالب. بـ  هـهییاستڕ شیک هی و کیلۆمبی سیک هی ؛یند تمه بهی دوو تاتوان  دهک هی وه  کردهر هه
:  هیـ ئاوا وه م کـرده  ئـهیزانـراو نـه پیامیـ پـه.  کهیلۆمبی سـیکـ هیـ وه  کـردهداۆیـ خ  لـهدایکـسان هیـر نا رانبـه  به له) بوون
  .  هی کهی دیکان هۆڤ مریت سه  دهیلماندن  سهداۆی خ  لهین هیال هاوکات ب، نهلم  بسهت سه ده!   بهیڤپاس

 ی چنگـ  لـهێو ھـهی  ده  کـهمـدا ھه سـیھـانی جیکـت و  له  نموونهۆب _ یکسان هی ماف و یگرکردن جت نانه ته
 کشـۆڕر ش هـه.  کهیلۆمبی سـیکـ هیـ وه  کـردهداۆیـ خ لـه _ ۆییخـ ربـه  سـه ه و بگا ب ببیزگارڕ  وره  گهیکت سه ده
   گرووپـهی ئامـانجی وه ره  سـه  لـه کـه امـهی  پـهداۆیـ خ  لـه ه کـ هیـ پھـانی جیکـان کـهی د نه شـو  لـه مـه ئۆ بـیکامی په
 کـز زلھیر رکـهی داگی چنگـ ه لـکتت و نانه  ته النهۆمبیو س  ئهیکۆر وه و نخ هیبا. ست وه  ده وه کانه رهشگڕشو
 یھـانی ج  لـهت و مـهن کا ده  دهکـان زهـ زلھ  بـه انهیو شـ ن ئـه  هـهۆمی ئ  کهی وتووانه شکه پ که و چه ئه. زنپار ده
   لــهکــز زلھیر ده بــه ادهڕ   لــهیژی تونــدوتم بــه. ننــ دابیکۆ چــ  و بــهننکبــشک ت، بــشۆ خــانیــ پمــدا ھهســ
 یتـ هییستیـو پی کـه تـه ویکـ  خـهن هیـ ال  لـه  کـهی هییو پـشتگر  ئـه  کـه هیـ  دواوه  بـهی هییترسـ و مـه مانکاتدا ئـه هه
   بــهیستیــو پدا کــهی دیکــت ویر رکــهی داگی کــات  لــهکــززلھ.  وه نــه  بخــهور دو لــۆی خــکــ  و خــهێگــر رنــه وه

 ک هیـ ادهڕتـا   هـه  نموونـهۆبـ. بـ  هـه نـابک هیـ وه شـچی هـ  بـهیکـوژ شـه هڕ و رۆریت.  هی  ههۆی خیک  خهیپشتگر
 ی نـه هیـ ال مـه  ههیر رگهیگ دا  بهش  پی توان  بوو کهکاراگوادای نیخوازیزگارڕ ی وه  بزووتنه  لهکیلۆمبی سیخ هیبا
  .  ێ بگردا تهو و  لهکایمر ئه

ـــ وشـــه ـــ رده  ده  کـــهک هی ـــ خ  لـــهێدرب ـــ وه  کـــردهداۆی ـــ رده  ده  وشـــه  بـــه  کـــه وه ک کـــرده روه  هـــه هی  و ێدرب
   بـه  بگـه وه  وشـه  لـهێگـوتر  ده  که هی وه  ئهدایستکار رهه  بهی وه  بزووتنه ناوبانگ له  بهیکدرووشم. ێندر هی گه دهت

 ۆ بـۆ بچـ وه کـه هیـ وه  کـرده  لـهانیـ  کـهی دیکـ هیـ  وشـهۆ بـۆ بچـ وه  وشـه  لـه  کـه هیـو مانا  بـهداۆیـ خ  لـه مـه ، ئـه وه کرده
   کـه هیـ و شـته  ئـهیھـاتنید  وهداۆیـ خ  لـهێ نـوی وه  کـرده  کـه هیـ وه  ئـهدا رهـرنج ل  سهی جیخا.  کهی دیک هی وه کرده

.  بــیاســتڕ شیمــ  و هــهکیلۆمبیم ســ  هــهتــوان  ده ھاتنــهید م وه ئــه.  نــدراوهلم  و ســه دراوهربــ  ده  وشــه  بــهشترــپ
   کـه رانـه نابـه و پـه  ئـهدای سـویتـ و  لـهیت هـاوک هیـ ژمـاره   نموونـهۆ بـ  کـه هیـ وه  ئـهدا هییـند وهـم پ  لهک هی نموونه
 و  ئـه  کـهنـ بنیربـ  ده  بهاین ر ته  ههی وه  ئهی گه ج ن له ده  دهانینا و په وه شارنه  ده ره  به  لهانیرکران  دهیترس مه
   لـه هییاسـتڕم   و هـهکیلۆمبی سـیکـ هیـ وه م کـرده  هـهداۆیـ خ  لـه مـه ئه. ێ بدر پانیر نابه  پهی مافب  ده رانه نابه په
  .ستداۆواندی میک هی گه مهۆک

ــ هــه ــ ه ــهرۆ ز  کــهک هی ــ ن  جــار ل ــهو ــهی وه  بزووتن ــ رهــه  ب ــه  دهووڕ دایستکار ــ وه دا ئ ــ با  کــه هی ــ هی  ییاســتڕ یخ
ــ وه کــرده ــ واوه  تــه  بــهکــان تــه مــه  هــهدایــرمان  نافــهیکــ هیــای کامپانیکســپ  ده لــه.  هیــ و ئاشــکرا نوونڕ ک هی ک   وهیت
  .  ێکر  دهڵ  گه  لهانی ه  مامهکیلۆمبی سیل تگه مه هه

 سی پـنی گـری ال کـه امـهی پـه. کنامیـ  پـهیگـر  هـه وه که و سزا پ مه حکه  مه  که هی وه  ئهکدات مه  هه  لهخ هیبا
" رن ببـوۆ خـاکـانیر  دهی کردنـی ژاراو  و لـهشانینڕ  نه  بکه مه ئی م نموونه ئه. "  بران به وهڕ  بهیووڕ ێکر ده
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  ژهـ درشۆ تـکرد،ستپ  دهمانیکداما  چهی کار مهئ. " انهیت هاوو  له که امهی  پهیووڕ لی پالگبی وه  بزووتنهی ال له
  "  بدهنیکداما  چهی کار  به به

  بتـواندایاسـتڕ   لـهلیـ پالگبی وه  بزووتنهانی ێ بگراکانیر  دهی کردنی ژاراو  بهش پ بتوانسی پنی گر که
 یکیلۆمبی سـیخـ هیـ با وانـه چـه پ بـه.  وه تـهم ناب  کهکان ته مه  ههیکیلۆمبی سیخ هی با  له وه  بکا ئهنیکداما  چهیکار
  هۆڤـهـا مر روه  و هـه هیـ  هـهاکـانیر  دهی کردنـی ژاراویسـتاندن اوهڕ یانی شـ  کـهکـ کاتبـ  دهاتریـ ز وانـه و کـرده ئـه
  .ن  بکهنیکداما  چهی کارتوانن  دهکان هییئاسا

 و ن شوکیلۆمبی سیک هییستکار رهه  بهوم قه  دهکدا چ کات  لهێ درووست نازاندر  کهکداخت  سات و وه له
زاران   هـه ودا بـه  لـه نگه هڕ   کهدا مهۆ ک  بهیک هییستکار رهه  به له. ن  دادهدایستکار رهه  به  لهۆی خیک هییر گهیکار
 ی خویوانپڕ.  زتره ه  بهکیر  تاک و تهیت مه  هه  لهرۆ زیستکار هره  بهیامی  پهیزن ه  بکهیشدار س به که
ودا   لـه  کـه هییـن ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـهیکـان  نموونـهنیوبانگتر ن  به  لهکک هی کرا پی  ئاماژهشتر پ  کهیگاند
 ینـدیزار ه دان هـه  سـه بـه. ێ بگـرۆی خـدایـر رانبـه  بـه  لـهیانتـوی  نـهکـان هییـت هـو زگا ده  دامودهی سته ره  و کهزه
  .  کردبوو غه ده  قهی خوینجان هه) ندوستانی ه له (ایتانی بریاسای کدا کات  لهنجا،  ههایر  ده  لهانیخو

 یکنـد هـه هڕن،  هکـ  دهیشـدار وام بـه رده  بهیک هی وه ش س به زاران که هه ودا به  له  کهدا مهۆک  بهیرمان  نافه له
   لـه هـ مـهۆک  بـهیستکارـ رهـه  بـه وهم شـ  لـهژئـاواڕۆ   لـه مـهئ. ینـ ده  مـهیرمـان  نافـه  لـه اوازهیـ ج  کـه هیـ  هـهی کهید
 داـ نویمـ رده  سـه  لـهڵ مـهۆک  بـهیستکارـ رهـه  بـهی کـهی دیکـان نموونـه.  هیـ نان وامیکزموون  ئهدای ئاشتیم رده سه
هـا  روه  و هـه1989 ی مـا  لـهنی، چـ1986 ی هییـرڤ ف  لـهکـان هییـنیپیلی فـی مـهۆک  بـهیکارستـ رهـه  بـه  لهنیتیبر
 ێ گــرژائـاواڕۆ ڵ گـه   لـه تـه حمـه  زه  کـه1990 و 1989 یکــان ه سـاوانـ ن  لـهت ژهـهڕۆ ی ئوروپـایکـان ووداوهڕ

  . ێبدر
...  

 یوتنـ رکـه  سـهی کـه هییکیلۆمبی سـیخـ هیـ بار  بـه ر لـه  هـه  کـهیرمـان  نافـهییای کامپانیوتوو رکه  سهیک هی نموونه
و و   شـه  بـهکـ شـتاکاندا خـه  هـهی هیـ موو ده  ههیژا در له.  بووKynnefjäll  نهی شیو کۆبات ب  خهناسھ ده وه
 ئـوران ینـانره  دهو وه نـهیزۆ دۆ بـ کـه وه کی کونکردنیکاری تاق ه بش پ وه  ئهۆ دا ب نهی شیو ک  لهانیوان  پاسهژڕۆ
 کـ مـهۆ کۆ بـنۆفـ لـه  تـه وه  ئـهکـرد دهید  به که وه کیکن شو  لهانیر  کونکهی نهیک کان مه وانه  پاسهککات. نبگر
 یزگـا  دامـوده  بـوو کـهرا ئاشکرۆز. گرت  دهدا که نهیک ر مه  سه  بهانیست هاتن و ده  دهش که که کرا و خه  دهک خه
ــ هــو ده ــ  هــه وه تــه ســه  و دهزــو ه  بــهیت ــ  دهبووانی ــ دیانتوانی  یکــ مــوو خــه ر هــه گــه ن ئــه  کــون بکــه کــه وهــ کسانی
  زبــهی ح بــوو کــه  ده وه  ئــهی ئاکــامم بــه.  کردبــاکــان نــهیک  مــهیرداگرتنــ ســه ســبه  ده  لــهانیشــدار  بــهشیــر وروبــه ده
   لــهی ناچــار بــه ی کــه  ئــاخره هۆیــر ب هــه. ( بــبن وره  گــهیاســی سیکــشکان  تی تووشــ ناوچــهو   لــهکــان تــداره ســه ده

  ). وه  بوونهوانیژ  ئوران پهینانره  و ده که وه کیکونکردن
   شـکان هـات لـهی تووشـ کـه هییستکارـ رهـه ودا به  له  که هی کهی دیک هی  نموونهژ نورو  لهAlta ئالتا ۆ ببات خه

   بــهشتــوانن پــ  دهیکــیزی فیکــ هیــ وه شــ وان بــه  ئــه  وابــوو کــهانیــشــداربووان پ  بــه  لــهرۆ زیکــ هیــ  ژمــاره وه ر ئــه بــه
 انۆیـ خمی قـایریـ زنج وان بـه  لـهکشـ بـه.  کـردانیشـدار  بـهس هزار کـ  هه  لهاتریز.  ئالتا بگرنیمۆ چیسازکردن

  وه کـه پانۆیـ خش کـهی دیکـ هیـ  و ژمارهندبوو ها وه انهیکان ه با  بهانیرینجی زک هی ژماره.  وه کانه رده  به ستبوو به به
وان   ئـه لـه وازگهم ش به. ێ داببک هی  وان له  و ئهن ببچ که رهی زنجتوان  نهی ئاسان  بهسیلۆ پ وه  ئهۆ ب وهۆستب به
  . شکانانی  ژمارهیمبوون ر که  به  دواتر لهم ن به  بکهیرگر  بهکعات ند سه  چهانیتوان
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 ۆبـات بـ  خـهیشداربووان ه ب  لهکک هی ۆی خۆ ب  کهTho¬mas Mathiesen ننسی توماس ماترۆفسۆپ
ــه ــوو ل ــا ب ــ ئالت ــکدا باس ــارۆ ب ــ زه پ ــاوه( دار یران ــه) کــان شــگره دار ب ــ بوهو ل ــووت) دیســو (Bohuslän ن سلهی  یگ

  وان بـه ئـه.  وه نـه  بکهۆ کرترۆ زیکک  خه هیبایانتوانیوان ب ر هاتبا و ئه گه بوو ئه  دهرترۆ ئالتا زۆبات ب  خهیر گهیکار
  ن کـه ت ناچـار بکـه  حکوومـهیسیـلۆربـاز و پ  سـهیز هانتوانی  ده وه رترهۆ زیکک  خه  به شنه چهو   لهیکت مه هه
  .ن ب ج  به که نهشو

ــه ــگاڕ و ئ ــه  کــهی هی ــند وهــم پ  ل ــ پدا هیی شــێکــر  دهاریشن بات  خــه وازهــی پ  کــه کــهیتــسویوژی ژێگــوتر  ده 
jiujitsu .م شــ لــهــ هێدر  دهڵو دا هــه باتــه  خــه وهــ هیــ الیز  ی  نموونــه لــه.  وه تــهدررگ  وهۆی خــی دژ  دژ لــهین

 و  مـه حکـه مـه  لـهت مـه  هـهین شـو  لـهنـانیگربوون جیبـات   لـه وه شهـ پی چـاالکیکـان کرا خـه  ئالتادا دهۆبات ب خه
  . هی داباانۆی خی چاالک  بهانی ژهربووندا در سه سبه  دهینشو

 یرمان  نافهیبات  خهینگی گر ره  و ههیت هڕ  بنهی که هۆ ک  کهێ بکر لهۆمبی س سو  ئهی باسیت هۆی خی جدا رهل
  :ننکد پین ده مه

  . وه تهس ، ده زراوه  دامهیرمان ر فه  سه  له  دژ کهین هی الیت سه  دهیما  بنهیرمان  نافهی وه کرده_ 
   دژ لـهینـ هیـ الیخالقـ  و ئـهیستکارـ رهه  بهیقخال  ئهۆڕێ گ تهدا د مه حکه  مهی  ماوه  له  کهکگۆالی د له_ 

  .  وه کردنهی تاق تهخر  دهدای گشتیندکراو سه  پهیخالق  ئهڵ  گه  لهیند وهپ
 و یوامـ رده  بـهینـاو پ  له کهی دیکان هۆڤ مری هاندانۆ بیخالق  ئهیک داوخواز تهب  ده مه حکه  پاش مهیسزا_ 

  .یستکار رهه  بهیدانپ ژهدر
 کـان نکراوهینـش  خانه  که کهست ربه  بهیژی ناتوندوتیبات  خهیکیلۆمبی سیند هه هڕ یکان وونهڕ   نموونه  لهکک هی
ـــه ـــهی  بنکـــهی وه ره  ده ل ـــهPershing II دوو ینگیرشـــ  پ ـــهMutlangen ن مـــوتالنگ  ل دا  1987ی ســـا  ل
دان  سـه. کردسـپ  دهی وره  گـهیکۆڕ مـانش هرتـ هدا ئـ کـه سـته ربـه  بـهیاسـتڕ وهـ ن  لـهاسـتڕ. انـدی  گـهانیـنجام ئـه به

 Tina Utermark رمـارک ئوتنـای تیمـان  ئـهیخوازی ئاشتیر شهۆکت. وتن  که که هۆڕ ماننشو  وهنکراوینش خانه
 ینو شـ وتبوونـه  کـه  کـهکـان نکراوهینـش  خانـهی تاره قه.  بوواری د وه کانه ربازه  سه  بهیوونڕ   بهیژان ه ش  که وه هیاگ

 یزگـا  دامـودهکـکات. مانـدامـوو ئا  هـه رم لـه  گـهیک باس و خواسـیزراندن  دامهۆی ه  بوو بهۆ ناتین نھیقشوون
تـا   گالنـد و هـه وه که شه ک  لهانۆی خ کهی دیس  کهرۆ ز وه رکرد ئه سه سبه  دهانینکراوینش  خانهک هی  ژمارهیت هو ده

  .  گرتی ره  پهاتری زیستکار رهه هات به
 کیـ موزیکرت کونـسیرپاکردن  بهۆی ه  بهکست ربه  به 1986ی سایزیی پا  له مان بنکه  ههینا  په  لهر هه

 یکـژڕۆ ی  مـاوه  لـهی ئاشـت  بـهت بـهی تاکی کالسـینگـ  ئاهـهیدانـ لۆی هـ  بهینۆمفی سیکسترئورک.  چوو وهڕ به
 یرکردنـ سـه سـبه  گـرتن و ده  لـهکـان هییت هو  دهزگا دهمو داککات.  گرت هییزامی ن  بنکهی کاروبار  بهیشواودا پ ته
 یکی پاشـتر مـوزیکـان وتـووه  و حهدرا پی ژه در که  بنکهینا  په  لهکی موزیدان ل وه ئه.  بواردانۆی خکان کارهیموز
لنسانسڕ وش  و بهدراـو  دهیزگـا  دامـودهداییتاۆ ک له. وام بوو رده  به که  بنکهیستکردن ربه  به وهناچـار بـوون یتـ ه 
  . ێبکرسپ  دهت هو  دهڵ  گه  لهگۆالی ددایاستڕ   له هی وهوش  بگرن و بهکان کارهیموز

    کـهی انـهۆڤو مر  دژ ئـهینـ هیـ الکـکات.  هیـ  ههیکیلۆمبی سیخ هی با  که هی نران شهۆک تی وه  کردهاین  تهم به
 شیـو ن، ئـه ده  دهانین و سـزا کـه  دهانیـ مـه حکه گرن، مه ن، ده که  ده کهی دیکان هۆڤ مرڵ  گه  لهییژدانی وینگ هاوده
. اری پرسـرـ ژ تـهو کـه  دهیواو تـه  بـهیرمـان  فـه  کـه هیـدا رهل. داین ده  مهیرمان ه نافیبات  خه  له که هییت ارمهی داۆی خ له
  وه  ئـهۆی هـ تـهب  دژ دهینـ هیـ و الر تبـه مـه  هـهیلـ  گرووپگـهی وه  کـردهوانـ نی نـه هیـ دووالیـیر گهی و کاریند وهپ
  .نربب ه دانۆی خیستو  هه  چاالکانهیک هی وه ش  هان بدا به کهی دیکان نسانهیئ
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 داۆیـ خ لـه)  ئامـانجبـ (شیرکـردن سه سبه گرتن و ده.  هی نیاسی سیک هییر گهی کار شنه  چهچی هین بچوۆ ت که
 دایاسـتڕ   لـه وه  ئـهێریـگ  چانـدن دهوۆر تـ  بـه  لـهی سـه و کـه  ئـهم به.  هی نی وایکیلۆمبی سیکخ هی با شنه  چهچیه
  . ێبگر  ههی که وهۆ تیم رهه  بهتوان ده

 کـان، تـه مـه  هـهی خودیرچاوگرتن  به  له ب  بهنبر کار ده  دهداین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه  لهی النهۆمبی سو ئه
 یکارخـستن  لهۆ بندا،یکداما  چهی کات  و لهدایلی پالگبیت مه  هه  له.اننۆی خ  بهت بهی تایست و ئامانج به  مهین خاوه
کـار  کانـدا ده مـه حکـه  مه کوش له  چهنۆک چ روه هه. ێردریگ رده  وهک  کهلۆمبیک س کوش وه  چه کان، له که چه
  ). وه کهیلۆمبی سیخ هی بای  باره له ( ێکر ده

 ی نـهشـدار بـووم، و  بـهـی  گـه  لـهدادایـرۆ فلیتـ مـه  هـه  مـن لـه  کـهکسـ  کـهPaul Magno ۆ مـاگنپـاول
 ۆ بـی مـه نـاوبراو ئـه. سـپاندبوو  چـه وه هی که کوشه  چه  بهداۆی خی که  شارستانه کان له ره  خانووبه ب هما  بنهینمندا
   کـهی هیـ و پـاره  بدا ئـهشانی ن  بوو که وه  پاول ئهیست به مه. کان ره دوه دای ال  له گه  به ته بب مه  ئه  کردبوو که وه ئه
  .  رانه  خانووبهژارو ب  هه هو مندا  ئهیرج  خه ته هیبوا بکرابا  ده،ێبر کار ده  بهککردن چه و پنیکک  چهۆب

 ۆمـا بـ  بنـه  ببنـهبـ  دهکـان لهۆمبیسـ. ێر ببوۆ خ وه ره نهت خو حمه زه  بهیلۆمبی سینانکاره  به  له نابۆڤمر
   لـه وانـه چـه پ بـه.  وه  ببنـهتر قـوواتریـ زکـانۆ گفتوگ  کـه وه  ئـهۆی ه بنه وان ده ئه.  و باسو خواسۆ گفتوگینانکھپ
  .بن  دهییپ ره و سه  سادهشیکانۆ ئاساندا، گفتوگیلۆمبی سینانکاره به

 ی وارشـاواینینـش کـه  جولـهیکـ هڕ  گـه کـان لـه کـه  جولـه  کـهیز  کاغـهیک هی  پارهTodd Kaplan کاپالن تاد
. سـپاندبوو  چـه وه هیـ کـه کوشـه  چـه  دابـوو، بـهانیـ چاپ  لـهدایـھانی جیم  دووهڕی  شهیم رده  سه له)  هستان له (الندۆپ
 ، و کوشـتوبرۆریـ تیاڕ ره سـه. زرانگـو ادهڕ ان جـوقیپم و که ره  بهلی جلی جشیکان که  کرا و جولهری داگالندۆپ
دا  مـه حکـه  مـه لـه.  جـوو بـووۆی خـ تـاد کـه. دا  دهوتـوو شکهـ پیکانیـ ژ  بـهانی ژه درنی جونشیک هڕ  گهیشتوانیدان
 یکانیـ ژبـ  ده مـهئ.  دهـ هومواویـ هیلۆمبی سـو شانهیـو ن  ئـهۆ بـ هییـز  کاغـه و پـاره  ئـهنۆ چـ  دا کـهی وه  ئهیت هیشا
 چـاپ کردبـوو، انیـ و پاره ه ئۆی خیخت  وهی وانه ئه. ێر بنر به  وهکردنمان قیترس  مه وه  ئه ب  بهب  ههمانییئاسا
   کهنی  بدهشانی با پنڕ  گهمانل.  بخاکمان پ  پهرۆری ت نابش مه ئ هی وهو ش ر به هه. خستبوون  نهیک  پهرۆریت
  .نی بژی وه مانه  دهینۆ چنۆچ
  

ــم کــه کوشــه چــه ــ مــن نۆ ب ــاریلی میلۆمبی ســو شانهی ــاراد( دووالیزمیت ــ)کسۆپ ــهیکــتکڕۆ.  هیی ــ  پ  دوو ینگیرش
Pershing IIتوان  دهتیۆ من ی که هییر نده  به  شارهویرۆب ـک  چـه شـنه  چـهچیه.  بکاراننـاتوانک پـ بـهش   

   لـه مـه ئـه.  شتووهـه  نهی تهکڕۆم   ئهاستڕ یشتنی هاویانی من شی که هۆ چک کوشه  چهم به. ێ وا بگریکرشه
. نیگـر رده  وهکـ  کـهنیکـداما  چهۆ ب سه ره  کهنیزتر ه ب له  مهئ. ێگر  دهیک چه پ  بهش پ  که هی نز هداۆیخ
و  ئـه. ێنجـام بـدر  ئـهبـ  دهنیکـداما  چـهی وه  کردهم به.  هی نیانی ش  چاو کهش پ ته وا ب نگه هڕ   که که شت مه ئه
  هیـ مه ر ئه هه.  هیوتوو کهو هرب  ناسک و ئاسان زهداۆی خ  له  که که هی وه  کردهخا کدهڕ نیکداما  چهیانی ش  کهی شته
  .ست وه ادهڕ پاراستن یواری دی سازکردنیستی و وت سه  ده،یژی توندوتی دژ  لهۆوخ استهڕ  که

 ی ژهـ درانیـت هاوویرمـان  فـه بـ  بـه نـاتوانیکـ چه و پیکدار  چه  کهێردریگ رده  وه و ئاکامه  ئه  باسهم له
   وا کـهیکـل  ئامرازگـهۆمـیئ. ێگـر  ده رچاوه  کردن، سهیرمان  نافه  لهکان هۆڤمر ی ترس  لهیرۆز  بهیرمان فه. ب هه
 و یناسـک.  هیـ نداـو  هـه  بکـا، لـهۆڵربگـرن، کـونتر   وهانۆیـ خیمـانر  نافـهی حـازرن ئاکـام وه ر ئـه  بـه  لـهکـک خه
 یکـ هیـگاڕ چیهـ. یر رمانبـه  فـهی بـاررـ ژ چوونـه  نـهۆما ب  بنه تهب  ئاکامدا  دهیرگرتن ر وه رانبه  به  لهیتووید ربه زه
  .انی و شمکانیئ  تهب  دهدای ناچار  له هی نیمکانی و ئانی ش  کهی و شته  ئه هۆیر ب هه.  هی ن کهید
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  دایاستڕ ی دوا  بهانڕ  گهانی یت هییر گهیکار
 لـدای پالگبی وه زووتنـه بوـ ن  لـهیر ندانه و شـوکارۆ هیل گه  وشه  بهیند وه پشاکرنج  سهیک و خواسباس

   ؟ێ بکرلی پالگبیکان ره گهی کار ته مه  هه  باس لهێکر  دهایئا.  هی ئارادا له
 ۆ بـ وه تـهندر  بگـه کـه هۆڕووگ ئـای ادهڕ ێکـر  ده وه  ئـهێو بپکت مه  ههی گهی کاری ادهڕ ێو ھهی بۆڤ مر که

 شیـو  ئـهینـا  پـهی کـه رخـه  چـه وه  ئـهینڕ بـسوو رخـه م چـه  ئـهۆر تـ گـه ئـه "یر ندانه و شـوکارۆ هوان نیکیکانیم
ــه  کــهرۆز". ڕێســوو ده ــ ن س ل ــدای پالگبی وه  بزووتنــهو ــهل ــواو ب  ل ــهدان هی ــه  ل ــه  ب ــه گــه مــهۆ ک وه ر ئ ــ خ  ل  رۆ زداۆی
 وونڕا،  بـاس کـر  کـه هیـ وهو شـ  بـهایـن  تـهکـت مـه  هـهیـیر گـهی کار  کـه هیـروا ئاسـان ن  هه وه  ئه هیدا تیچپ چهپ

   کـهی  بـدهکـپۆ ت لـه اردیـلی بیپۆک تـ  وه کـراون کـه  نـهزڕیـ دایکتر هی ن شو  ئاوا به مه ئیکان وه کرده.  وه تهبکر
  دا کـه  ده کـهی دی کـه پـهۆ ت  لـهاسـتڕ وا کانمـان پـهۆ ت مـه ئ وه  وادا ئـهیکـت هـ حا لـه.  بـدا کهی دیکپۆ ت  لهشیو ئه

  . ننست ب ده وتن وه رکه  دژدا سهین هیر ال  سه  به هیبایان و بمانتو هیکابا بپیئامانج
و  ر ئـه  سـه وه تـهڕ گـه  دهتری ئ وه ئه.  کهی دیسان  کهی هاندانۆ ب بک هیوای هێکر  دهین ده  مهیرمان  نافهیبات خه

   کـهی کارانـهو کر ر ئـه سـه  لـه (شترـ مـن پ  کـهی هی و نموونه ئه.  وه نهجوو  ده که  هاندانهڵ  گه  لهنۆ چ  که سانه که
   لـه مـه ئی کـه تـه مـه  پـاش هـه  لـهدایـرۆ فل  دوو لـهینگیرشـ  پـهیزامی نی  بنکه  لهگرت  کارکردن هه  لهانیست ده

 مــانۆ خۆ بــایــن  تــه تــه مــه و هــه  ئــهیوتنــ رکــه  ســهنی نــاتوان مــهئ.  وه نــه بتۆ خــیریــب  وهکــردم پ ، ئامــاژه)لیــپالگب
 ۆ بــ وه هیــاڕ گــه ده  نــهایــن  تــه مــه ئی کــه تــه مــه  هــهیــیر گــهیکار. نــیب  هــهمانــداۆ خ  بــه وه ر ئــه  بــه ه و لــ وه نــهینڕ بگــه
م  رهـه بـه  وهی نـاوکیک  چهتری ئ  دا کهانیاری ب کارانهو کر ئه. ش کهی دیسان  کهۆ بکوو  بهت مه  ههیران نجامده ئه
 متری قـا نگـه هڕ ی نـاوکیکـ  چهینانمھ رهه به  وهی بوونستیور پ سه   لهش کهی دیسان  کهی  و متمانهڕ باوه. ننه نه
  .بووب

مـوو  هـه. کـن کـه بک هیـک   وهانیـ باشـن ک هیـک  کان وه وه موو کرده  هه  که هی ن هیو مانا  بهداۆی خ  له مه ئه
   لـهاری پرسدایاستڕ ی دوا  بهانمانڕ  گهی کات  له هۆیر ب هه. ێنجام بدر  ئهاستڕ یک کار  که هی وه  ئامانج ئهککات
م   کـهن،یشدار  بهدای تیش مه ئ ژاران که  ههی شه  هاوبه رکوته  سهو ئه  وه  ئهۆ ب ستهیو پک چ شتنی که  دهمانۆخ
 ڵ  گـه  لـهم بـه. رگـرن  وه لـیکـ  کـهاندایکان انهڕ  گه توانن له  دواتر ده کهی دیسان  که، هییاستڕم  ر ئه هه.  وه نهی بکه
 ایـن  تـه  نه نگه هڕ  کهی دیس  کهرۆ کاتدا زمان هه   لهیاستڕ ی وه تنهی دۆی ه ته بووب مه ئیکان وه  کرده نگه هڕ ی وه ئه
 ی و شـته  ئـهی دژ ش لـه  چاالکانهیک هی وه ش  بهکوو  بن بهفاوت ته بی  گه  و لهب  نهنگی گر پانی هییاستڕو  ئه
  . ن  بکهیکان ره ربه  و بهستن اوهڕ ن،یشتووی گهی تیاستڕک   وه مه ئ که

  مـه ئتـووگـر ب  ئـه  کـهبـ  دهشیتـر حمـه  زه  بـه وه لـه. نیـ  بکـهیـیر گـهی کارۆییشگـ پ مـه ئ ته حمه  زه هۆیرب هه
   لـهر  هـهکـ گرووپتـوور ب گه  ئه  ئاسانترهکان هۆڕووگ ئایتنید. نی ربخه  دهکان ته مه  ههییر گهی کاراین  تهێو بمانه
.  هییـر ندانهشـو_کـارۆ هیکلهـا مـود روه  هـه مـه ئـه.  کردبـیاریـ دی کـه تـه مه  ههیست به  ئامانج و مه وه کهسپ ده
 داهـاتوودا   لـهیر ندانه پـاش شـو  لـه کـه کـارهۆه. اردیـلیتـا ب  ههچ نج ده تره  شهی مه  گه  لهرترۆ ز کهل مودم به
  وه  ئـه وه هییـنیسـت بب بـه  مـهی وه  پـشتهیکـارۆ هێو  بتھـه  کـه وانه چه پ به.  ئامانجدایھاتنید  وه  لهانی  وتووه که هه
   بـهش پـ کـهی دیسـان ر هـاتوو کـه گـه  ئـهدا وودهڕ چ   کـهێ بکـر وه  ئـهیب حـس تـه حمـه هـا زه روه هـه.  تـه حمه  زهرۆز

 ت سـه و ده مـه  گهیریۆ تیت ارمهی  به. ننبید  وهانی که  پالنهو ه  گهێو انھهی دا ده وه  کرده  له  بگرن کهکگرووپ
 م بـه. ێ بکـرت سـه  دهی مـه  گـهیوامـ رده  بهۆییشگها پ روه  و ههکان زه هوان نیند وه پیب حسێ بکر نگه هڕ



 25

  لــه.  هیــ ناید  وهانیــ کــه  ئامانجــه  کــهننیــب وان ده کــاو ئــه نــه لــه. ڕێ بگــوی کــه  پالنــه کــه  گرووپــه  لــهکشــ  بــه نگــه هڕ
  . وه نه بکروونڕ ن ناتوانر وه مه  گهیساڕ  یر ارمهی   بهکان ووداوهڕ تری وادا ئیکرج لوومه هه

ــا ــد هێکــر  دهکــان هۆڕووگئ ــهکن ــ  جــار ل ــان  ســتروکتورهی نگهۆ س ــ پدا گــه مــهۆ کیک بکــرۆییشگ اســای. ن 
 یرۆ زی النـیدوو  وهکـان هییس  که کهیر موو شه  هه  که وه  ئهۆی ه بنه  دهدا مه ئڕی بازایم ستهی س  لهکان هییئابوور

مـا   بنـه وه ئـه.  گـ  ناخاتـه هیـ کـهیر و شـه  لهی که  پارهکند مه هو  ده وه  ئهب ر وانه گه ئه. ون  بکهشخستنقازانج و پ
 ک هیـ کـهیر تـوانن شـه کان ده هر فکه سره  مه وه  ئهیاڕ ره سه. بن  دهر اردهی بدا هییند وهم پ  له  که هی مه ئیکان هییئابوو

  .نڕسوو ده  ههک هی کهیر ه ش  که  قازانجهسانی دم ن به  بکهچاو هڕ  نگهی ژین وشوڕی  ن که ناچار بکه
 دا گـه مـهۆ ک کـان لـه وتـووه کـه  قـازانج نـهیدوو  وهانیـ کـان هییـعاون  تـه کـهیر  شه  کهکدا کات  دهووڕ چ ید ئه

 قازانجــدا یوتنــ دووکــه  وه  لــهانۆیــ خکــرۆج  بــه کانــهیر و شــه  لــهک هیــ  ژمــاره نگــه هڕ ؟ هیــ  هــهانیــرچاو  بــهینگــیگر
به. ن کبخهڕ ـ پ ونـه کـه ه د کـهی دیکـان هیی ئابووراسای دواتر مـ  هـهێ نـاکراتریـ ز وه  لـهتـریئ.  وه شهو   ئـهیوتـ سوکه
 یکـم ستهیـوابـوو س کـه.  وه تـه بکروونڕ تنشخـس قازانج و پیرۆ زی النیوتن دواکه  وهی کهیر ک شه  وه کانهیر شه
  .زمیتالی کاپێ بنر لی ناوێ ناکرتری ئ  که وه هڤ ژهڕۆ  ته دی ئابوورینو

ت  حمـه  زه وه  ئـه نجه تره  شهانی اردیلی بی مه  گهی خته ک ته  وه گه مهۆ ک  کهب  نه وه  بهڕی  باوهۆڤ مرر گه ئه
 ی مـه  گـه  لهپۆ تیکان پی  متمانهی جیزڕی  ب  بهکککاریتاکت. ێ بکریژی و ستراتکی تاکت  باس له  کهب ده
 پۆ تـنیـی دوا  کـهێکـر ق بـوون ده رحـه  و بـهیاسـتڕ   بـهک هییت ارمهیچ .  وه تهنم ستان ده ووه سته  ده وه  ئهاردایلیب
 یستیـو پکـککاریتاکت.  ست کردووه ربه  بهانی گهڕ  کهی دیکان پهۆت.  وه ته بکررۆ خلاردیلی بی خته  تهیو کون ره به
   لـه جگـه ب مـه دا ئـه کـه مـه  گـه  لـهکـرباز  سـهی قوربـان ر شـا کـرا بـه گـه ئـه.  هیـ دا هـه مـه  گـهیساڕـ   لـه  متمانه به
 انیـو ن  الدا و لـه گـهڕ   دژ لـهینـ هیـ الیکان ربازه  سه  دانه  دانهب  دهکککاریتاکت.  هی ن کهی دیک شتوانشرل سه
 بـ  ده وه  ئـه مـه  ئـهی وانـه چـهپ بـه. ێابگـرڕ یزۆریـ پ کـان بـه  ئـامرازهی ئامـانج خـودبـ  دهکککاری تاکتۆب. ێر هب

  .ب ج  بهیاوۆڕ و دی شکاو  به مه  گهیدانی  مهککاریتاکت
 دا کـهی دیبـار  لهیکخت  وه  له نگه هڕ  وه  ئهنی باشدا نیکرج لوومه  هه  لهستا ئ مهر ئ گه  ئه؛  دهککاریتاکت_ 

  . وه نهی  بکهستا ئیبوو ره قه
و   ئـهی گـوتن  لـهۆڤر مـر گـه ئـه. مـا  بنه ته بکرۆییاستگڕ داۆ گفتوگ  لهب رهات؟ ده سه  بهی چۆییاستگڕ ی ئه
  .گۆالی دش پ خاته  ده مه ه نگوچه ش ته مه  ئهو هۆییاستگڕ نا وه  ئهێرببوۆ خ، استهڕ  هیوایو پ  ئه  کهی شته

ــ مــهۆزگاکــان ک  دامــودهکــدا کات  لــهستاــئ_  ــ گرفــت و کک ــ کــهی دی شه ــهانی ــ پ  ل ــاتوانن هــه شه مــوو   و ن
  وه ئـه. نیـ  تونـدتر بکـهکانمان ته مه  ههش مه ئ وه  ئهۆ ب  باره  لهیک کات وه  ئهنن،کار ب  دژمان به  لهانیکان سته ره که
  .دا کهی دیک کات  لهم  به ککارهیمان تاکت  ههی  قسه مه ئه. نیو که رده  سه وه هییاین د  بهتریئ

 ک هیـ  ژمـارهینـد بـه پداۆیـ خ  لـهک هیـ مـه ر گـه وتـن؟ هـه رکـه  سـهانیـبوون " مات "، هیی چ که گاچارهڕ م به
ش  به  که هیساڕ دژ ژین هی ال وه  ئهۆ بیکی تاکتی وه کهێ بخرر،  لانیک ێردریگ رده وه .  

. سـاچان وه کـه و پوتـن کـهڕ  گا به  ده  که کهگۆالی دکوو به.  هی نت سه  دهی مه  گهین ده  مهیمانر  نافهیبات خه
  رگـرتن لـه  خـراپ وهیکـ  کـه  لـهب  ده وه بوو ئه ش هه  هاوبهی گاچارهڕم  ر ده  به  دوور لهیک هیگاڕر هاتوو  گه ئه
  کـه وه  کـردهداۆیـ خ  لـه وه  ئـهی  بکـهزـ ه بـکت سه  دهیکیکت تای وه ش ر به گه ئه. ێر ببوۆ خت سه  و دهزه
  .  ترس و شک و گومان،یک چه پۆی ه تهب ده
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   لهکان گاچارهڕ ێو ھهی  دهکوو به. کا  دهری ب  لهکان هیی ژانهڕۆ  خورپه ه ترس و دۆی خی رهۆ ن  بهکاریژیسترات
ــاتوو ــهیداه ــاڕ   دووردا ل ــهیگ ــات  خ ــ پارلمانتاریب ــ،یمسی ــانگرتنش،ۆڕ ش ــشتی م ــه،ی گ ــ  ه ــیبژاردن ــ ژ وه ش  یانی

  .ن بید  وه کهی دین هیژخا دریکر ئامانج  ههانی ت اسهی س  ژنان لهیرترۆ زی  ژمارهی بوون، انهییژۆلۆکئ
 یر هسـ ، چاره" وره  گهیر سه چاره " نگه هڕ ؟  چ دهکان هیی نووکه  هه رکوته برو سه ر زه  سه  لهکاریژی ستراتی ئه

و   ئـه هیـوا  کـه؟ هیـ  هـهانییند وه پ وه که دوور پی وه  و ئهکی و نزییستا ئی مه  ئه، هی ن وه  ئهید ئه. ب  نه انهییاستڕ
 بـ  دهیستکار رهه به.  باش بنکان نه هیژخا در هییر سه ک چاره ر وه  ههب  ده انهیی هنووک  و ههکی نز هییر سه چاره
م داهاتوومـان   و هـهژووـم م  هه وه  ئه وه کرده  بهیبات  خهۆی ه به.  بداێ و داهاتوو گرستا ئڵ  گه  له مه ئیژووم
  . هی  ههیند وه پیھانی جیت اسهی سڵ  گه  لهن می ژانهڕۆ یوت سووکه کار و بار و هه.   درووست کردووهمانۆ خۆب

  
  
  داین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه  لهکان هیی گشت ته خه
  وه هیـ خوالکـور ند ده چه.  وهۆرز ب  بهی توند کاو به  نه له. یز  دابه که ر پرده  سهۆ بیور ه  به که ره پتهۆکیل هه

ــ  گــهسیلۆ پــین ماشــم کــه هیــدا،  مــه  ئــهی دوا ر زوو بــه هــه.  ون بــووکــدا چاوترووکاندن و پاشــان لــه  ایــن  تــهشت،ی
  کـان بـه گـه سـه. شرااکڕ سیلۆ پیکان گه  سهی الۆرنجم ب  سهاتردو. رم بژمک و باسنشت ماش  ههشتمی اگهپ
  کسیـلۆ پیکـان سـ گـه  سـهی وه  پـشته لـه. وانـنڕ  دهمـان لک هیـک  موومـان وه  و هـهنیویـ ب تـانی چاویوره
 انینکا نگهۆ باتآنیشیرۆ زیک هی ژماره.  ره  سه  لهانیچوون کھه تی کات  بهت بهی تای سپیو کانی ربهۆز. ستاون اوهڕ
  . شاوهک هه

  کـه ر پـرده  سـه  لـهکـ خـه.  1983ی سـا  لـهJordfallsbron وردفالـسبرونی ی پـرد  لـه کـهن مـهی د مـه ئه
 یگـر  هـهاۆیـ گۆ کـی دانمـارکیکـم لـه رار بـوو بـه  قـه  چونکه، وه تهرز بکر  به که  پردهێتوانر  نه وه  ئهۆ ب وه بووبنهۆک
  .  ببڕ په تدا که  پردهر ژ  بوو بهۆڵکوچ چه

. بوبوون  نهچوون کھه تی تووشین ده  مهیرمان  نافهیانباتگ  خهڵ  گه د له   قهشتر هاتبوون، پی سانهیلۆ پو ئه
 یتـر  فـرهیکزمـوون  ئـه   ورده  وردهسیلۆ پـ شـتاکاندا بـوو کـه  هـهی هیـ  ده  لـه تـه مـه م هـه  پـاش ئـه ر لـه دواتر هـه

 ڵ  گـه  لـهینـد وهـ پم کـه هیـزانـن  ن، ده بـه  ترسـاو دهیسیلۆ پی تووش وهمان ش  هه  به  کهی وانه موو ئه هه. رگرت وه
   لـه نگـه هڕ  هۆیـرب  و هـهووبـداڕ چ  کـهیر وان نازانن خـه ئه.  وه شهی ئاسا ونه  بکهو وه نه بکرور ه  کهب  ده وه وان ئه ئه
  . ببنژان ه و ش خورپه ه دی تووشاتری زکان ره شهۆکت

 ن هیـ ال  لـهایـن  تـه  نـهشی ئاسـاکنـد ه  بـهانیستیـون پ کـه  دهیشـدار  بهکدات مه  هه  له ش که وانه  ئهم به
 داچووان،سا  به،ڵ مندا  له نگه هڕشداربووان  به.  هی  هه وه کهی دیکان ره شهۆک تی خودن هی ال  لهکوو  به وه کانه سهیلۆپ
ن،  کـه  دهینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـهیشـدار  بـهمجـار کـه هیـ ۆ بـی وانـه ئـه انیزموون  ئه  و بهنۆ کیل رگه شهۆکت
ن،  ده  دهشانیـ نۆ  خـ  لـه وه  دژکـردهنۆ چـ کـهی دیکـان ره شـهۆکزانـم ت  نـه  کهکدات مه  هه  لهمۆ خۆمن ب. کھاتبنپ
  . هی هه یکتر هی  مان به  متمانه مه ئ م که  بکه وه ست به  ههێو مھه من ده. ترسم ده

ــهم هــه ــافی وه  بزووتن ــت هاووی م ــ هیی ــهیت ــاکوور  ل ــهی ب ــایمر  ئ ــهک ــهم جو  و ه ــه  ســهی وه ن ــ رب  ی خــوازۆییخ
  تــه خــه.  رگرتــووه  وهانیــک  کــهیژی  نــاتودوتیکــان هیی گــشت تــه  خــه  لــهیمنــ و هشی ئاســاینــانکھ پۆ بــندوســتانیه

ــشت ــان هییگ ــهک ــ  ف ــیرم ــوون و ب ــهۆ ب ــاتنش پ وه  ئ ــهکھ ــه  ک ــ  ل ــرک هی ــهت یت ــ گ ــهکشتنی ــ ن  ل ــلۆ پوان ــان سهی  و ک
 یکـ هیـ  و ژمـارهنبـر کـار ده  بـه انهیی گـشت تـه و خـه  ئـهی ربـهۆ ز بـڵ  گـه  لـهیستاشـئ. ێزر  دابمـهکانـدا ره شهۆکت
  .  کراوهادی ز لانیشنو
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 یکـ هیـ  ژمارهوان ن  لهکان ته مه  ههی وهر چوارچ  سه  له  له که هی وتننامه کهڕ داۆی خ  لهک هیی گشتیت  خهر هه
،   نووسـراوهکـایمر  ئـهی بـاکوور  لـهت مـه ر هـه  سـه  لـه  کـهکل بگه کتو ن ر به گه ئه. ستانداۆ دیل  گرووپگه  لهرۆز

  :نیی ئاسا، بڵ گه  لهیشۆمی ئیژڕۆتا   هه وه  خوارهی انهییژی ناتوندوت هییگشت ته م خه  ئه وه  ئهێندر بخشکچاو
  .ییت هڕی  چاوهێ نویکستۆ د  لهکس ر که  هه  که نهی بب وه به ده  و ئهزڕو   ئهیچاو  بهکس موو که  هه-1
  . گره رمه  وهک  کهیحڕۆ و یکیزی فیژی توندوت  له-2
 کـ  کـهیژی تونـدوتی دژ  لـهپاراسـتنۆ خی ئـامرازانیـ  کـهی دیکـک  چـه رهۆر جـ  ههانیرم   گهیک  چه  له-3

  .  گره رمه وه
  . هک امهڕ -4
  . گره رمه  وهک  کهکایتۆ نارک  له-5
  . بنستانۆ دیل  گرووپگهیندام  ئهب  دهش،ی پشتگریسان ت که نانه موو، ته  هه-6
  .نینی ببیژی ناتوندوتی دژیبات  خهی رده روه  پهب ندامان ده موو ئه  هه-7
   لـهرجـارۆز.  هیـ وان شهیم  هه وه داخه هب.  و ئاشکرانوونڕ  وه ره  سهی نهو خا  ئهی ربهۆ ز  چاو کهش پ ته دوا

   نموونهۆب. ێکر  دهاوازی جی وه ندنه خووتوون، کهڕ یر  سه  لهستانۆ دیل  گرووپگهشتر پی نهو خا  ئهیکۆر وهن
ــ ن  وا لــهیکباســ ــ ئــارا دا  لــهیژیدوت تونــی دژی وه  بزووتنــهو ــ ئا  کــه هی ک   وهێکــر  دهانــدنی درووشــمدان و قای

  م لـه  هـهژان ه هانـدان و شـتـوان  دهانـدنی درووشم و قت بکنۆر چ  هه چونکه. ێردر بژمیحڕۆ یژیتوندوت
ــ شــهۆک تی خــودی ال م لــه  دژ و هــهینــ هیــ الیال  ۆ خــڵ مــهۆ ک  بــهیانــدنی ق  لــهستاــئ. نــکبشــداربوو پ  بــهیران
  .ێدرریگ رده  وهک  کهیرانۆ و گۆ گفتوگ  له وه  ئهی بات له. ێردربو ده

. ژان ه و شـکی پانشدایرج لومه  ههنی خراپتر  و لهستیو ناپیچوون  ههۆی ه ته ببێکر  دهاکردنڕ ها روه هه
 جـ  نابـهیکـ هیـ وه شـ  بـه نگـه هڕ  ر مـاوه  سـه  لـهشتاـ هانۆیـک  ئـهیوار نه شـو  کـهکسـان  کـهش وهمان شـ  هه به

  .خۆ باروودیکدان تۆی ه  ببنهو وه نهبجوو
   بــهی کردنــریــ ب  لـهۆڕێ گــ تــه بکـان وتننــه کــهڕ یاڕ ره  سـهیمــ رخــه متــه  کـهۆی هــ  بــه نگـه هڕ   کــهک هیــ شهـک

   لـه وه ستهیـو ناپیک هۆینگ  دهی وه وکردنه بۆی ه ته ببێکر  ده مه ر ئه هه.  هی وه ه ما  لهی  باخهۆیق  چهیشتنھج
  :ێترگو ه د  نموونهۆب.  وه اهید و ماسمسیلۆ پن هیال

  .کدار کردبوو  چهانۆی خۆق  چه وان به ئه  -
ــ هیــ ال  کــه هیــ وه  ئــه دابنــ کــه شــانهۆکمــوو ت م هــه ر ده  بــه  لــه ره گــه  تــهتــوان  ده  کــهکشــت    نموونــهۆ دژ بــین

  مـه ئداکانـ هییلی پالگب ته مه  هه له.  بکا و شتانه ک چاو له ک چه  و وهانووی ب  بکاتهک هی  شووشهانی ک هی سته ره که
ر   سـه کـان لـه کوشـه  چـه مـه ئ وه  ئهێ د پییتاۆ کنیکداما  چهیت مه ه هککات. نیگر رده  وهک کوش که  چه له
  . وه تهردرن  نهۆ بمان نگهۆ گ وه کانه  و پاساوانهسیلۆ پن هی ال  له وه  ئهۆ بنین رز داده عه

   بـهانۆیـ خر شاندهیـپۆ خک هیـ  ژمـارهھانـدا،ی جی کـهی دیکـان نه شـوانی دی سو  لهکان هیی ئاسا شاندانهیپۆ خ له
 یژی تونـدوتی دژیبـات  خـهم به. ن که  دهاری  تهنی لوتسیس سه  و دهنی ئاسنیوک ک  وهی پاراستنی سته ره که
 ی ئاکـام  لـه  کـه وه هییـتووید ربـه و زه  ئـهۆ بـ وه تـهڕ گـه  دهی کـه رچـاوه  سـه  کـهسـت بـه  دهکز ه  پشت بهداۆی خ له

 یبـات  خـه  لـهانۆیـوت  ئـهیکـ هیـ گـه جوتوو شکه پی ئامراز  به ارکردنهی تهۆو خ  ئه هۆیر ب هه. ێ دید کاندا وه وه کرده
 حـوکم اندای تیرۆکتاتی د  کهدا نه تهو و  له نگه هڕ   نموونهۆ ب،ێ ناکرۆیمانکاتدا نک  هه له.  هی نداین ده  مهیرمان نافه
   لهکان ته مه  ههیوازدا ش و کاتانه  لهتریئ. ێ بگرۆست  ئه  وه، بیرچ  ههیکان وه  کردهی ئاکامتوان ه نۆڤکا، مر ده

 تـن  هـهاونـان،ڕ کوشـتن و ی ترسـ  لـه وه  ئـهی گـه ج لـه. ێر  ده چنـه  دهینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـهی وهچوارچ
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  وه  نـادا ئـهیر روه دپـهیه  و شـهیر کـهمـان چ  قـاره  بـهینگـی گریژی ناتونـدوتیبـات  خـه وه ر ئه  به له. ێردربژ ده هه
  . ئاشکرادایرمان  نافهی کات  لهستیو پیکیڤلترنات  ئه تهب  دهتن هه

 یرۆکتـاتی د  کـهدا نـه تـهو و  لـهڵ  گـه راورد لـه  بـه لـه (کاندا، هبرایتر ئازاد و ل  فره گه مهۆ ک  لهی وه  ئهڵ  گه له
 یـی  ئامـادهران شـهۆک ت  کـه نگـهی گرسانیـ دم  بـهبـ  نـهداریترسـ  مـه نده وه بات ئه  خهیئاکام) کا  ده حوکماندایت
 و  هـ  هـهک هیـ  پـاش ژمـاره  لـهندوسـتان،ی هی خـوازۆییخـ ربـه  سـهی وه بزووتنـه. بـ  هـهدا هییـند وهـو پ  لهانیواو ته
 کـرۆ جانیـ یژی ناتونـدوتیبـات  خـهی رده روه  پـه  بـهانیستیـووان پ  ئه  بوون که وه  ئهیر فی که  ئاخرهکشکان،ت
مـوو  هـه. یتـ هۆیـ خـی ج  لـه بـڵ  گـه  لـهیستاشـ ئ رده روه  پـهیرجـ مـه.  هیـ  ههکان ته مه  هه ر له  بهکردن ئامادهۆخ

  . وه تهرک رز ده  بهاتری ز رده روه  پهیرج  مهشتوو،ی گه  ئامانج نه  بهکشکاوو تیکت مه ر هه  و پاش ههکجار
 کۆبری سی ناوکی  وزهی  بنکهی دژ  لهستانۆ دیل  گرووپگهی مهۆک  بهیبات  خهی وره  گهیوتن رکه  پاش سه له

Seabrookی سا  له 1976بـ  دهینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـهیشـداربوان مـوو بـه  هـه  کـه وه ، ئـهیلـ  گرووپگـه 
موو   ههۆ بشی و ئاسایم  خاترجهۆی ه تهب  ده مه ئه.   دانراوهستیو پیکرج ک مه  وهۆمی ئنن،رز  دابمهستانۆد
 یکـ مـهۆ و کیتـ ارمـهیتـوانن   ده کـهی دیلـ  گرووپگـه شهیـم  هـه وه  ئهیسک خله  ههکر هاتوو گرووپ گه ئه. کان نه هیال
  .ن  بکهش شکهدا پ و بواره  لهانۆیخ

 یتـان و  لـه هیـ وهو شـ  بـهسـتانۆ دیلـ  گرووپگـهیون سـازبویچـوون شوهـم پ رده  بـه  لهددای سو  له  کهککارۆه
.  گرتـووه  نـهنـدی ه مـان بـه رجـه و مـه  ئـه رهـ ل مـه مـن، ئیاو بـ  بـه  کـه هیـ وه ، ئه  بووهگرڕ ، هی  ههژئاواداڕۆ ی کهید
   کـهێدر  ده تانـه مـه  هـه رهۆو جـ  بـهینگـی گر  کـه هیـ  وا ههییودوا هر  بهیی وه  دژکردهیکنسند تشی جارکنده
  .نگ زن ده  مه ره  ههڕۆی زه  بهیر بهڕواندا  له

 ت مـه  هـهیاوازیـ جیواز شــی پ  بـه ن کـه  هـه کهی دیت  خهک هی  ژمارهکان، هیی گشت ته وت خه  حه  له جگهب
  . ده کمه تک و مڵام: ێگوتر  ده  که هی وه  ئه انهیی گشت ته و خه  لهکک هی.  هیی جار ئاسارۆ زشیوان  ئهیکاربردن به

 ینـو نھ  ئـهی شـانهۆکو ت  ئـه  کـهرچاو بـ  به  لهیش وه  ئهب کا ده  دهیشدار  بهکداشانۆک ت  لهۆڤ مرککات
ر   بـه  کهێ بدر پانی و شانسه  ئهب ن ده  بکهیشدار  بهکداشانۆک ت مان له ته  بهی وانه موو ئه هه.  هی و ئاشکرا هین
   بـهشـاندا،ۆکمان ت  هه  له کهی دیستانۆ دیل  گرووپگه ن، بزانن که  بدهنجام ئه  وه  کرده  کامه  کهن  بدهاری بی وه له
 ی گـشتیکـت ک خـه  وهبـ  و دهیکراسۆمی دیکردنج به جۆ ب کهرج  مهداۆی خ  له مه ئه. ن که  و چ دهنی چیما ته
  .ن که بیند سه  پهک هیو المو  و ههب کاندا هه رفراوانه  به ته مه  هه  لهت بهیتا به

ر  هـه. انۆیـ خۆیسـت  ئـه تـهو کـه  دهایـن وان تـه  ئـهیکان وه  کردهیت هیرپرسا  به  کهدان هڕ و باوه س له  کهکنده
   بـهرۆز.  هیـ هـ  هـه مـه  ئـهم بـه. یر شـان  سه تهو  بکهک هییت هیرپرسا  به رهۆ جچی ناکا هستیو پ کهی دیس  که هۆیب

  سـتکردن لـه ربـه  بـهیکـت مـه  هـه لـه.  بـممۆ خـیکان وه موو کرده  ههیرپرس به این  ته  من به  کهتو که ده  ههیم که
واو   تـهیکـو  شـهی کـه تـه مـه  هـهیشـداربوو  بـهیرانـ شـهۆکمـوو ت  هـهسیلۆ پـژ،روۆ نـ  لـهیزامـی نیک هی خانه کهۆف
   لـهم بـه. نر بکـر سـه سـبه  دهبـ  ده هی موو ماوه و هه ن ئهوا  ئهیچۆ ب،ۆ بیزان اندهی  نهران شهۆکت. ر کرد سه سبه ده
   تاقـه که ته مه  ههش پیو شه. وت رکه  دهۆ بانی که هییر سه سبه  دهیکارۆوان ه دا ئه مه حکه  مهۆی پرس و جیکات
ک   وه  کـهیزامـی نیکـ هیـ سـته ره  و کـه کـه خانـه کـهۆ فوـ ن تـهچ  دهایـن  تـه  بـهدا کـه تـه مه  هه شداربوو له  بهیدیسو
گـرن و   دهیدی سـویر شـهۆک تسیلۆپـ. ێگـر ده ، هه  بووه پیستیو پ خوازانهی ئاشتی کهی دیت مه  ههۆ بلۆمبیس

   لــه وه ر ئــه  بــه  لــه کـهی دیکــان هییــژروۆ ن ره شــهۆکت. ن کـه  دهیر ســه ســبه  دهدایســ کـه  تاکــهی ژوور وتــوو لــه دوو حـه
 ی وه  و کــردهستـو هـه. ن کـه ، ئـازاد ده کـردووه  نــهانیرشـدا  بـهدایدی سـویر شـهۆک تیایـن  تــهیتـاق  بـهیتـ مـه هـه
  . که  گرووپهو ن  لهید و ناهوم شه کی وه  نانهۆی ه  بووهیدی سویر شهۆکت
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ــ  نموونــه ووداوهڕ م ئــه ــ رهــه  بــهی وه  بزووتنــهنۆدا چــ  دهشانیــ ن  کــه کــه هی ــ  گرفــت دهی تووشــیستکار   لــه. ب
 یتـ هیرپرسـا  بـهرجـارۆز. بـن نـد ده رمـه ره  زه، انـدووهڕ اپهڕ انی که  کارهی وانه  له جگه ب کهی دیسان  که  کهکداووداوڕ

 شمانیـخالق  ئـهیکـ هییـت هیرپرسـا  بـه مه ئ مه  له جگهب.  کهی دیکان نسانهی ئۆیست  ئه تهو که  دهک هی  ژمارهی وه کرده
 یرمـان  نافـهیبـات  خـه  لـه هۆیـر ب هـه.  ر شـان  سـه تـهو کـه  دهدا کـهی دیسان  کهی هو  ئاکارو کردهڵ  گه  لهیند وه پ له
 یشـداربوان مـوو بـه  هـه  بگـا بـهکـدات مـه ر هـه  هـهڵ  گـه  لـهیند وه پ  لهک هییاری زان شنه موو چه  ههب  دهداین ده مه
 داۆیـ خ  لـه مـه ئـه.  شهـمـان ک  هـهڵ  گـه  له هی هه انیو که ت  کهی له و گرووپگه ها ئه روه  دژ و ههین هی الت، مه هه
 و ربـن  دانـهن شـوکـان ووداوهڕر   سـه ن و له  بدهشانی ن وه  دژکردهستدایو پی کات موو له  هه  که وه  ئهۆی ه تهب ده
  .ێزر بپارۆ خکاندا ته مه  ههی کات  لهیوت  و چه ه  ههی  دووپاتبوونه له

  
   و گرتنرکردن سه سبه ده
  م؟  بکهری گت کهۆت با س له  دهێکر ده.  وه مه  دوورت بخه ره ناچارم ل وه داخه به_ 
. دا بـوو 1983ی سـا  لـهینـ ده  مـهیرمان  نافهیبات  خه  من لهیشدار  بهیکان زموونه  ئهم که هی   لهکک هی  مه ئه

 ۆ بـ هیـ  بناخـهیرد  بـهیکتـر هیـ   لـهزگـرتنڕ.  وه هیـ جومـ گه  له وه به ده  ئه به) دیسو (Lidingö ۆنگئیدی لیسیلۆپ
  .ۆی خی ئامانج  بگاتهیستکار رهه  به وه ئه

 انیـکتر هیـ شترـ پ س کـه  دوو کـهوانـ نیوتنـ کـه و چاوپداریـ د تـهب  دهداۆیـ خ رکردن لـه سه سبه  و دهگرتن
خــالق و   ئــهی باســ   بــهکپســ ک ده  وهێ نــاکرتــری ئ وه  ئــهننیــب  دهیکتــر هیــکــان  ناســراوه  نــهکــکات.  ووهیناســ نــه
 وـ ن  لـهێکـر پاشـتر ده.  بناسـنیکتـر هیـ کمـوو شـت  هـهشوان پـ  ئـه  که هی وه  ئهاین ته. ێبکرسپ  ده وه وونکردنهڕ

  . ێ بکرت مه  ههیست به  و مهامی  پهی باسداۆ پرس و جی کات  لهانی   گرتووخانهیگاڕ   لهسیلۆ پینیماش
 یی سـانا  بـه وه  ئـهۆبـ.  هیـ کـهی دی کـه نـه هی الڵ  گه  لهسیلۆپ.  هی نی دوژمن بوونداین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه له

ــد هــه هڕ ــات  خــهین ــهیب ــان  ناف ــ ده  مــهیرم ــ  دهێو رکــه  دهین ــهب ــ ن  ل ــاف  وهسیلۆ پــی کــارکردوان  ی پاراســتنیک م
  لـه. ێ دابنـریاوازیـ، ج روبـارهو کا  ئـهی وه  پـشته  لـهنـسانیئ یخـش هـا نـه روه  و هـهک هیـزگا  دامودهانی ککاروبار

 و ێر ببوۆکان خ رمانه  فهیکردنج به ج  له  کهێکر  دهنسانیک ئ  وهسیلۆ پ  داوا لهداین ده  مهیرمان  نافهیبات خه
 وانـ نیتنـی و درخـورد بـه  تـهب  دهیرمـان  نافـهیمـا  بنـهی وه ر ئـه  بـه لـه.  بکـا که ته مه  ههی پشتگریرمان  فهی بات له
م  رکردنـدا بـه سـه سـبه  دهی کـات ن لـه ده  دهڵو  هـهینـ ده  مـهیرمـان  نافهیبات  خهیران شهۆک تکان، وتووه شکه پ هۆڤمر
  :ن  بدهشانی ن وه دژکرده) کان ته مه  ههیرۆ جۆ پ به ( وه  خوارهی وازانهش

  .  بکهج به جسیلۆ پیکان رمانه ستوور و فه  ده-1
  .  بکهج به جسیلۆ پیکان رمانه رکردندا فه سه سبه  گرتن و دهی کات له_ 2
  .کردن  نهی هاوکارانی یڤ پاسیستکار رهه  به-3
  .   چاالکانهیستکار رهه  به-4
 سیلۆ پـیکـان رمانـه  فـه خوازانـه دیکـ هیـ وه شـ  بـه  کـهۆڕێ گـ ته دسیلۆ پڵ  گه  باش لهیک هییند وه پککات

 یکـ  کـهکـدا کات  لـهبـ کـردن ده  نهیهاوکار. ن بکرج بهرکردندا ج سه سبه  گرتن و دهی کات  لهانی ۆوخ استهڕ
 کـدا کات  لـه  نموونـهۆ بـ وه ک ئـه وه.  هیـ  هـهیکیلۆمبی سـیکـت هـواڕ  کـه تـه مـه  هـهیتـ  و قـوهزـ ه  کهێردریربگ وهل

  .یتاۆ ک ته شتووهی گه  نه وه ته  ماوهیوچی ن  بهکت مه  ههانی  هی ئارا دا ستکردن له ربه  بهیت مه هه
   بـهانۆیـ خانیـ سـتاون اوهڕ یکتـر هیـ ۆی قـ  لـهۆڵ قـران شـهۆک ت  کـه هیـکدا کات  لـه  چاالکانـهیستکار رهه به
   لــه وازهم شـ ئــه. شاندانیـ ن وه  دژکــردهۆ بـسیلۆ پــیدانـ  دنــهۆی هـ تــهب  دهداۆیـ خ  لــه مـه ئــه.  وه سـته بــه  ده وه کهشـت



 30

 یکـیزی فیکـزک ه  وهێکـر  دهیژی ناتونـدوتیبـات  بـوون خـهدا هیـوا ب  لـه ربهۆ ز دا کهفتا ست و حه  شهیکان هی ده
  . برا کار ده  به،ب  ههی وه کاردانه
 دا رهـ ل چونکـه. نمیبی نـا  چاالکانـهیستکارـ رهـه ک بـه  مـن وه، ووهیسـت  ببـه وه که شت  بهتۆ خ وه رهی زنج  به که

  . که ئامرازانی لۆمبی سکوو  به هی نوت سوکه  ههداۆی خ  لهرینجز. ێکار نابردر ش به  لهیکیزی فیزه
   لـهێو ھـهی  نـهسیلۆ پتوور ب گه  ئهب  ههیکیلۆمبی سیزه  بهیک هی وه  کاردانهێکر  دهیڤ پاسیستکار رهه به

 یکـ هیـ وه شـ هکـردن بـ  نـهی جار هاوکـارکنده. ێر کار به  بهیژی توندوت وه  ئهانی بکا ۆ گفتوگران شهۆک تڵ گه
  ارهیو پرسـ  ئـه ستهیو پ،یستکار رهه  بهی کهی دیکرۆموو ج ک هه وه. ێبر کار ده  به وه رکردنهی ب ب  و بهۆخ بهۆخ
   لـهکـ کاتکنـده. ێ کار ببـر  بهب  دهکداخت  چ کات و وه  لهو هیکردن چ  نهی هاوکار ست له به  مه  کهێبکر
.  وه نـه بکرسیلۆ پیکان نهی ماشیکی نزک کاتانی  ناو شاراوه  پهیکن شو نه ببر ن که که  دهی هاوکارسیلۆ پڵ گه
  سخانهیـلۆ پ  لـهی و کاتـه تـا ئـه  هـهیڤ پاسـیستکارـ رهـه  بـه وان لـه  ئـهیچۆ بـ دا؟ باشـه و کاتانـه  لـهاستڕ ۆ ب باشه
 ی هاوکـاریواز شـڵ  گـه ر هـاتوو لـه گـه ن؟ ئـه کـار نابـه  بکـا، بـهڵ  گه  لهانۆی گفتوگ  حازرهسیلۆ پانی ندر رده به
  .ێردریرگ  وه لیک  کهتدا هڕ  بنه ر له  هه هی نوج بوو، حه وان نه هڕ و استڕ یکست به کردن مه نه

 ی گرتنـیترسـ  مـه وه  ئـهێ درووسـت بکـرسدایـلۆ پکند هڵ  گه  لهیند وه پستدایو پی کات  هاتوو لهر گه ئه
  وه  ئـه وه تـهمتر بکر  که شنه و چه  لهی گرتنیترس  مهاتری ز وه  له وه  ئهۆب.  وه تهب م ده  کهدان ل  بهڵ که و تیمل رهۆز
 ی کـه هیـ  کـه هیـ ی گرتنـگـرتن  هـهلمی ف  بهانی نی نووس  به هی که ته مه  ههی وه ره  ده  له  کهی پشتگریس  کهێکر ده
و   ئـهێ بتـوانر  کـه  ئـاراوه تـهن د انهیو شـ هـا ئـه ر وه  هـه مـه ئـه.  بکـامارۆ ت، ردراوهو سپ  بهی  گرووپه  لهران شهۆکت
ر  گـه  ئـهراویـ گیسـ کـه.  وه نـهندری بب،ێردریـگرب  وه لـانیـک  کـهت هیک شا دا وه مه حکه  مه  له نگه هڕ   که سانهیلۆپ

  .   بکاانیکان  ناوهیا داوسیلۆ پی  بنکه  له وه  ئهیزان  نه  گرتووهانیو  ئه  کهی سانهیلۆو پ  ئهیهاتوو ناو
 سیلۆ پــۆ بــیشانیــ ناونی زانــه و کاغــه  لــهانیــکان رفانــهی گ ن کــه  بکــهریــ ب  لــهران شــهۆک ت گــرتن نــاب  لــهشپــ
 دایــرفانی گوــ ن  لــهسیلۆ پــرابــوو،ی گکــکات.  چووبــووریــب  لــهی مــه  ئــهکســتۆد. ن  بکــهڵتــا  بــه، هیــدا تانیــنگیگر
.  وهۆتبـی ددی و سـوژروۆ نـ، ره نگلتـهینـد، ئ  هولـهمـان، ئایتـان و  لهیستکار ههر  بهیرچاو  بهیک هی  ژمارهیشانیناون

 یرد  چاوهر ژ تهۆوت  کهاتری جاران ز  له  کرد کهی شکمان ئا  لهی ئآشتیک هی وه ره هۆک ل نهۆ ک، ووداوهڕم  پاش ئه
  وه  ئـهۆ بـ وه نهیاڕ سـون مـوتالنگ  دوو لـهینگیرش  پهی  بنکهیور  ده  به وه کهو پ  من و ئهک کات  نموونهۆب. سیلۆپ
 مۆ خـۆمن ب. نمان شو وتنه کان که وانه  پاسهینی دوو ماشن،ی  بکهکشکاندنکت  چهیکت مه  ههیانی ش  له وه نهۆیکل
ردوو،  هـه.  چـاوش پـ هاتـه ده  نـهرمیـ  سـهیکک شـت  وهنیکـرا  دهیرد  چاوه وه سهیلۆ پن هی ال  لهی چ  به  که وه ئه
 یشانیـ ناونسیلۆ پـ  کـه وه ئـه.  کردبوومانیشدار  بهنمانیکداما  چهیت مه  هه  له وه که پشتر پو ئهم  م من و هه هه
ر  نابـه  پـه  کهک کات  نموونهۆرجدا ب لومه  ههکند ه له. اباۆڕ گی که له سه  مه  لهک شتبوو موانه بوو، پ پی مهئ
  .سیلۆ پیست  ده تهو  بکهران شهۆک تیشانی ناوناب ن وه  ئه، وه تهشاردر ده

  
  ۆ و جپرس

  کــه ژهشکھاویــت. شتمیــقانــد و دان  لــهۆرم بــ  ســه وه زهڕــ  بــهشیمنــ.  داک هیی کورســۆ بــی  ئامــاژه کــه وه ره هۆــکل
 یکرپرسـ  بـه وه پمـه چه ی ال له. نمیم بب که ره وروبه دا ده  دهمو  هه وه  نووقاوه وه نی چاو به.  بکارم بوو کوکیر خه

ر  س هـه مـان کـه هـه.  شـکاندبوودای ئاشـتیمپ  که  لهیک ژنی نجه  پهو دوۆی خیخت  وه  کهی دشمی  ئاسایناسراو
  هاتـه  وادهستائ. اندبووڕ  جهی نگکهۆ باتی سکه  دهیژ و درکی باریتک  په  به  دواوه  لهیکانم هر با وبه مه  لهکزۆت
  بـفـ ئیکڕخوی سـۆ و جس پریرپرس  بهی وه  پشته  من و لهی وه شه پ  لهاستڕ.  وه ته هوۆ بور ه  چاو کهشپ
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 یشـ  بـهیسیـلۆک پ  وهانۆیـوان دواتـر خ ئـه. سـتابوون ناسراو وه  نهیس  دوو که وه شمهیاستڕ ی ال له. ستا بوو  وهیئا
  . ر ناساند نابه په

  .ر منم  ههاین ش ته سه هو ک  ئه،شی دانتوان  ده  کهکس  کهاین  تهدا رهل
  . بوون ک کهی دیوان  ئه  که ش بکه وه  ئهی و باس بتۆ خیناو.  ده  مهیت ش  لهتۆ خستائ_ 
  ؟ وه  گرتان و دوورتان خسته  هات که و ژنه ر ئه  سه چ به_ 
   ....نی  بکهاری پرس هی  ههمانۆ ب  کهنی مه ئ وه ئه_ 
  .م  باس بکهیتانۆ ب هی ن پچمی هستا ئشی من هیوا که_ 
رز   بـهینگـ  ده و بـه ئـه. لـم  چاوگـهوـ ن هی بی چاوو وه هییم  داچه له  په ر به نابه  پهیش  بهیکان سهیلۆ پ  لهکک هی
 تسـا  چـواردهنیتـوان  ده رهـ ل،ی کـه  نـه  قـسهتـوور ب گـه ئـه.  هیـ  مافمـان هـهکنـد هش مه ئی بگهک ت  وهیگوت
  .نیابگرڕ

مـان  هه  به کهی دیوان ئه. درکاند  نهکم هییاری زانچیه. کچوو تک جار  بهاوبچ کھه لۆرس و ج پی شتهڕر سه
  . ...کرد  نهانی   قسه وهش

  . رکرد  من دهۆ بی رامه  دوالر غه40 ی دانیر حوکم دادوه. رنا ده  وه خانه کهۆ فی  بنکه  لهانیموومان  ههدواتر
 یاریـ زانداۆ پـرس و جـی کـات  لـه تـه حمـه  زهدا رهـل. شـ پ تـه د وانـه چـهپ ه بی گرفت  که هیی سروشتدای سو له
 ۆپـرس و جـ. ت مـه  هـه  لـه نگـهی گریکشـ  بـهداۆیـ خ  لـهۆ پرس و جـ  که هیکدا کات  له مه ئه. یربگر  وهانی ی بده
 ایـن  تهۆ پرس و جیرپرس به. انک چوونهۆ و ب گه  بهیست رده  به ها خستنه روه  و ههگۆالی دیکردنسپ  دهۆ ب کهانیش
 و نـدراو هیـ اگـهڕ تـوان  دهۆڤمـر.  بکـااداشـتی  یواو وناتـه وهیـ و نی کـورت  بـهکـان هییـم  ده هییـاری زان  که اهاتووهڕوا
  . ێ دابنردا کهۆ پرس و جۆیکۆتۆ پر  لهست وهی ک په و داوا بکا وه وه  بکاتهۆ ک کهی دی گه به

 کمـوو شـت  هـه  لهشپ. س رده  به نه بخرکان هییاریموو زان  هه هی نستیو پ ه کێو که ده  جار واههکنده
  :نگ  دهڕۆڵ نگی گریر  دوو فاکته،ێندردرک  نه  و کامهێندر بدرکیاری زان دا کامه وه  ئهڵ  گه  لهیند وه پ له

   لـه، وه کـهی دیکـان ره شـهۆک ت  گـرتن بـهینـد وهـ پیک داوا  وه،یتـ بهی تایی داوکاری وه رزکردنه  بهی کات له  -
  . ێکر  دهج به ج که هییتا داواکار  ههێ بکرداۆ پرس و ج شداربوون له  به  لهیچرپ  سهێکر  وادا دهیککات

  وه  بـن، ئـهانیـر و ز ره  زهی تووشـکـان هییـاری زانیردان  به  له کهی دیسان  که هی  هه وه  ئهیترس  مهکدا کات له  -
  . ێردرببوۆ خ انهیاریو زان ئه ی دان  لهب ده

 ی  و پلـه ادهڕ  وه  بگـا، ئـهـی پێو ھـهی  دهۆڤ مـری و ئامانجـه هـا ئـه روه و هـه وه ره  سـهی رانـه م فاکتـه ر ئـه  بـه له
  :ێردربژ ده  ههیهاوکار
ــ. واو  تــهیهاوکــار -1 ــ ک هییــاریمــوو زان  هــهیدان  ر کــهۆ پــرس و جیســ  کــهی و شــته مــوو ئــه  هــهی گــوتنانی

  .زانی بێو ھهی ده
  کـهی دیسـان ر کـه  سـه  لـهک شـتچی هـۆڤ مـر  کـه هیـ وه  ئـهدا رهـ لیتـ هڕ  بنهیرج مه. سک رته  بهیهاوکار -2

ک  س وه  کــهک هیــ ژمــاره. کــان ســه  کــهی خــودۆ بــڕێ گــه ل کــهی دیســان ر کــه  ســه  لــهیاریــ زانی و دانــنــدرک نــه
 ی  و چوارژمـارهکبـوونی دا  لـهیوتـ کهڕ   له هییتیر بدای سو  لهنیس نای  ژماره  نموونهۆب" (نی ناسی ژماره "پینس پره
  . نننادرک)  کهید

 چی هـ بـوون بـه  پـاش گـرتن حـازر نـهی ئاشتیرۆراوجۆ جیمپ  که  لهکان ره شهۆک ت ژنه. کردن  نهیهاوکار -3
 ی چـاویڤ پاسـیستکارـ هرهـ  بـه  لـهک هیـ وهک شـ  وهێکـر  دهداۆی خ  له مه ئه. ن  بکهسیلۆ پی هاوکارک هی وهش
  . ێبکرل
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   متمانـهینـان وه که پیانی شۆ و دراستڕ وهی نی قسه.  درووست بنب  دهێدر  ده  کهک هییاری زان شنه  چهر هه
 یاریـ زانی دانـ  لـه وه تـا ئـه ن هـه  بـده هـ  هـهیاریـ زاناهـاتوونڕ واک  خه  که هیدا وه  لهاین  ته که گرفته. با  دهنی  به له
 ۆی خـێو ھـهی  دهیمـ کـهی النکـ  خـه  کـه  داکوتـاوهی شهڕیـ  مـه ئی ال لـه ک هیـ وهشـ  بـهکردنیرمـان فـه. رنببوۆخ

  وه مدانـه  وه  ئاشـکرا لـهیکـ هیـ وه شـ  بـه وه تـا ئـه ن هـه  بکـهۆ در شـهۆ خانیـوان پ ئـه. کا  دهیرمان  فه  کهنوابناس
  .رنببوۆخ

. نن بـدرککـان هییاسـتڕ  تـه حمـه  زهانۆیـرس ب  دهیشـداربووان  بـهداۆجـ پـرس و ی رده روه  پهی کات  لهت نانه ته
 ی کـات  لـهیتـ واوه تـه ر بـه گـه  ئه مه ئه. داۆ پرس و جی رده روه  پهی کات  لهکگۆالی د  له که هی  نموونه وه  خوارهی مه ئه
  : هییرسدا ئاسا  دهیکان سه کال  له وه  ئهڕێ گه  نهاستڕ  وهدا کهید

  ؟یناس  ده، وه کرده وده بانیکان وکراوه بی سانه و که ه ئۆ تای ئا-
  !  نه-
  ؟  نه-
  ... وه مه  بده ارهیو پرس  ئهیم  وهێو  من نامھه  که هی وه ستم ئه به  مه، هی وا،  به-
  ؟یناس وانت ده  ئهۆ بزانم تستیو مه  دهاین  ته-
  ...ناسم  دهانی من باش،  به-
ــ  شــتهنی باشــترۆییاســتگڕ ــ ن وتنــه کــه  نــهۆ ب رج لوومــه  هــهوــرم  شــهیکــــکات.  وه ره  ســهی وه ک ئــه  وهیونک 

 کـات  ، باشـتره وه  بداتـهم  وهنۆ چـ و نـازانێو کـه شک ده  وهکدااری پرسی وه مدانه ر وه رانبه  به  لهکر شهۆکت
 سـتانۆ دیلـ  گرووپگـهینـدامان  ئـه  لـهکک هی ڵ  گه  له  بکا کهاوا د وه  ئهانی  دابنۆی خۆتر ب  فرهی وه رکردنهی بۆب

 ێکـر  داوا نـهیچۆبـ.  وه تـه بکرژـ در کـهی دیکژڕۆ ۆ بۆ پرس و ج  داوا بکا که شهیم  ههتوان  دهۆڤمر.  بکا قسه
  وه کرا ئـه ند نه سه  په هیم داوا ر هاتوو ئه گه  ئهۆ خ؟ێ بکرڵ  گه  لهانۆی پرس و ج وه که پکان راوهی گ ره شهۆک ت که
  .  وه ته بکرژ در کهی دیکخت  وهۆ و بێردریابگڕ ۆ پرس و ج هی  هه وه  ئهیانیش

 ینـدام  ئـه  کـهJorge Osorio یۆ ئوسـور رخـهۆ خ شـه  قـه  چـاوم بـهیی ئوروگـوا  لـه 1988ی سـایهـار بـه
 یشدار  بهدایرۆکتاتی دیت هیتدار سه  دهیم رده  سه و له ئه. وت  کهSerpajرپاژ بوو   سهیژی ناتوندوتی وه بزووتنه

وان   ئـه  نموونـهۆبـ. بوو  باسکردن ال ههۆ بینرخ  بهیوونزم  ئهک مهۆناوبراو ک.  کردبووین ده  مهیرمان  نافهیبات خه
بـوا   دهکـک هیـ. ش کردبـوو  دابـهانـداۆی خوـ ن  لهانۆی پرس و جی کاتیکان  باسهی وه چوارچکان، ته مه  هه ر له به
 مـاف و یسـ کرابـوو بایاری دکس  بدا، کهشانیرکوت ن بروسه ر زه  سه  له گه  به کهی دیکک هیا، رپاژ بک  سهیباس

 رۆ زانۆیـوان خ  ئـه هی وهو ش به. ۆست  ئه وهۆ خستبیکان هییاسی س  پرسهیم  وهۆی خۆ بش رخهۆ بکات و خیدادور
  رخـهۆ خ وه بـا، ئـه  هـه وه کـهی دی شه ک  بهانییدن وهکان پ  پرسهککات. کرد  ده  ئامادهۆ پرس و جی کاتۆ بیباش به

  .کرد  ده وه انهییت بهی تا شهو ک  بهدارییند وهزا و پ  شارهیسان  که  بهی ئاماژه
 انیی قورسـی ربـه  زه هیـ  هـه وه  ئهیانی و شیترس ر مه  به ونه که  ده وهۆ پرس و جۆی ه  به کهی دیسان  کهککات

 ێسـک بکـر رتـه کـان بـه  پرسـهی وه مدانـه  وهانیـ ێزربپـارۆ خۆ پرس و ج بوون له ئاماده   لهب  ده وه  ئهێو کهو
 ن هیـ ال  لـهلیسرایـ ئۆ بـ وه نـهۆیک لیکـر فـه  سـه شداربوو لـه  بهیکان هییدیم سو رجه سه. شانی ناو و ناونیک دان وه
 ێکـر دهـ لانییـ انهیینیلـست و فـه  ئـهی نـاویاری پرسداۆ پرس و ج  لهککات. نردریگ ادهڕ     وه هییلیسرای ئیسیلۆپ

 ۆ بـ سـانه و کـه  ئه  کهنیسیب  دهککات. نندرک کان ده موو ناوه  ههامانڕ و  وه رکردنهی ب ب وان به  ئهانن،یتووی د که
 یرمــان  فــهۆ بــکشتنیــ گــه تچی هــدایاســتڕ  لــه وه  بــوون ئــهیری پــشتگی وه  بزووتنــهوــ نیتوانــان اســهی س نــهۆ کانۆیــخ
ــ نانییــدنکر ــ تــه وادکردنیرمــان  فــهیر باســ  ســه تــه بــاس دکــکات.  هی ــ  بــه  چــاو کــهش پ  یرچــاوگرتن بــه  لــه ب
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   کـه هیـ  سـتاندارد هـهیکـ هیـ سـتهڕ. نیکـ هیـک   ئوروپـا وه موومـان لـه  هـه وه ئـه انڕسووـ  و هـهیاسـی سیی ستراوه به
  ): هی وه  خوارهی مه  ئهشیو ئه (، وه نهی  بدهم  وه  کهکا ده وامان لو ره ندانهشو

  . وه هی  بده ارهیم پرس  ئهیم  وهب  دهۆت  -
 ی کـار ره لتـه نگـهی ئیسیـلۆ پیشیـ ئاسایزگـا  ده  لـهدا سـاستیـ بی  ماوه  له  کهPeter Wright تیاڕ ترپ

  :نووس  دهدایکان هییر وه رهی ب  لهداۆ پرس و جیواز شڵ  گه  لهیند وه پ ناوبراو له.  کردووه
  وه وه  لـه بوونـهم زا ئـه.  ببـڵ زاردا مـده ر وه  سـه  بـه بتـوانر کـهۆ پـرس و جبـ  ده  کـه هیـدا وه  لـه کـه هییننھ

 کمـوو شـت  هـه  لـهی ئاگـا دا کـه  دهشانیـ ن هیـ وهو ش م و به رده  به خاته  ده گه  بهر کهۆ پرس و ج  کهێس د ده وه
  .  هی ن کهی دیک شت تهیرمالۆ ف  له هجگ ب مه  ئهدایاستڕ   لهم  به هی هه

 یکمـوو شـت  هـهیر باسـ وبـه مـه  لـهکزۆر ت  ههت کهڕنا هاو  بزانم، دهشۆ تی وانگهڕ ێو مھه  دهاین من ته  -
  ... کردووه
   لـهرۆراوجـۆ جیاری پرسـ  کـه هیی ئاسـا وه  ئه وه با بداته  ناتهیم  و وهێوبش لیر  سهر مده  وهیس  که وه  ئهۆب
  وه و بـاره  و لـهێنـر  دادهدایـکانۆر در رانبـه  بـه  لـهر مـده  وهیسـ  کـه وه وه  ئـهۆی هـ به. ێکر  ده له سه مان مه ر هه سه
   کـهنـ  دادهرتـرۆ زیر گهی کارک کات وازهم ش ئه. شک کده تر مده  وهیرگر  بهی توانا وه  ئه،ێکر ده لیاریپرس
  .  وه تهندپات بکر  چهۆمان پرس و ج هه

   لـه وه نـهۆیک لی کـات  له وه هییدی سویسیلۆ پن هی ال  لهۆ پرس و جیوتوو رکه  سهیک هی وهک ش  وه وازه شم ئه
   من بـهکقاو درا کات  له وه کهرگ  وهن هی ال  له وازهم ش  ئهیکاربردن به. ێردریگ رده وه لیک راندا که نابه ر په سه
 کردنۆ پـرس و جـی کات  له سهیلۆ پیت بهی تایرگ  وه سه و که ئه.  کردڵ  گه  لهوتنم کهچاوپ ، وه نهۆیک لیست به مه
 و ورد کـکوپڕ یک هی وه ش  بهر کهۆر هاتوو پرس و ج گه ئه. یر نابه  پهی داخوازیر شکه شکه پیسان  کهڵ  گه له
  .  اسانتره ئکان هک هی دژبه  و قسهۆ دری وه تنهی د وه  بکا ئه  ئاراستهیکان ارهیپرس

 کـکات. ێنـدرنگ سهـ  هـه کـه رهاتـه سـه  بـهی وهـ چوارچ  لـهنیووانڕ   لهێکر  دهکرهات سه  و بهکۆری چر هه
 متری قـا کـه رهاتـه سـه  بـهیکـراوپڕ  و بـاوهیاسـتڕ  وه  ئـه وه تـهگ  دهی ورد  بـهرۆ زکـرهات سـه  بهر مده  وهیس که
ر  هـه. ێ بـاس بکـری ورد  بـه کـه نـهۆی در رهاتـه سه  به  که هی نککارۆ هچی هردندا،کۆ در  لهش وانه چه پ  به،ب ده
 ی باسـشترـ پ  کـهن نـامریـ ب  لـهی و شـتانه  داهـاتوودا ئـهۆی پـرس و جـ  لـهزنۆ دریسـ  کـه کـا کـه  واده شـه مه ئه

  .  کردووه
 یتـ هی شـایاسـتبوونڕ ی شانهیـ نتوان ه دکرهات سه  بهی وه انهر وردگ  سه وتن له شککه  و وهی دوودت نانه ته

 یرچـ به  و لهنۆچ.  وه نهکبدر لکم  وهو نیکان نسهند ت هی وه  ئهیت هی شایسانگاندن  ههۆ ب کهی دیک هی وهش. ب
  ؟ وه تهنشکی  دهکدان هی الیال  بهر مده  وهیس که

 انیـن کـه  باسـه وه رهۆراوجـۆ جینـیوان تی وانگهڕ   له وه وه  ئهۆی ه توانن به  دهیژی ناتوندوتیبات  خهیران شهۆکت
  ره شـهۆک ت س لـه دوو کـه.  وه نـه  دوور بخـهانۆیـ خ نـه هیـکال هی ینسندم ت  له وه ن، ئه  بکه ه  گهداۆ پرس و ج له
 و ژان Hildegard Goss¬Mayr ریسـماۆ گگـار لـدهی هیکـان  نـاوه  بـهیژیت ناتوندویبات  خهیکان  ناسراوه ره هه
 ینـیوان تی وانگـهڕ  ت لـه نانـه  تـهداۆ پـرس و جـی کـات  لهب  ده گرن که  داده ره  سه  له پJean Goss سۆگ
  . ێردریربگ  وهک  کهشی ره  دژبهین هیال

. ێربگـر وهـ لیکـ  کـهتـوان  دهر مـده  وهیسـ  کـه  کـهن بدرکرۆ زیک هیاری زانتوان  دهر کهۆ پرس وجیخود
 یکـ هیـ ر بنکـه  سـه  لـه  کـه وه کـه هیـ خـشه  نـه  بـهۆراخ ئوسـل  قـه  لـه 1987ی سا،یدی سویخوازی ئاشتیکر شهۆکت
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مـن و . رایـ کرابـوو، گ ئامـاده) بـوو لی نـاوکیکـ  چـهیگـر  هـهی کـهۆ فمـانوابوو پ مـه ئ کـه (یرباز  سهیوان کهۆف
  . کردبوووونترڕمان باشتر و  هک خشه  نهژداڕۆ  سی  ماوه  لهشتر پک هیوتوو  حه کهی دیکس که

تـا دوو  وه ئـه.  دوو شـت چووبـووۆ بـی شـک کـه خـشه ر نـه  سـه  لـهاوازیـ جیت سخه  دوو دهی بوونۆی ه  بهسیلۆپ
  کـه خانـه کـهۆ فیکـی نز  لـه سـه ر دوو کـه  هـه وه  ئهانی  وه ته شاوه ک کهی دیک هی خشه ر نه  به  لهانی که خشه س نه که

 ایـ کردبـوو ئا خوازهی ئاشـت ره شـهۆک ت  لـهیاری پرسـسیلۆ پـ هۆیـرب هه.  وه ته شاوه کێو ر له  ههانی که خشه بوون و نه
 م لمانـدبوون بـه  سهۆ بی که ارهی و پرس هی وایو گوتبوو ئه.  که خانه کهۆ فیکی نز ته و هاتوونه ر له  به کهی دیسان که
 سـتانداۆ دیکـ گرووپوـ ن لـه   کـهی نـاوکـمارۆمانکـادا ت  هـه  لـهسیلۆ پم به.  بواردبووۆیس خ  کهینان ناوه له
 دوو شترـ پ  کـه وه  ئـهیلماند  و سه مه ئی که ته سخه ر ده  سه  لهسیلۆپ. وتبوو س که ده  وهکرا، ده پیس ده س به ده
  . نیو بو مه ئ سه و دوو که  ئه وت که س که ده  وهانی گه  به که خانه کهۆ فکی نز ته س هاتوونه که

 رۆ ز مـه ئـه.   خـواردووهی نـانRygge Kro ی شتخانهـ چ  لـه  کردبـوو کـهیشـ وه  ئـهی باسـوت کـه هـه  بـهو ئه
   لــهی گوتبــووشیــو  کردبــوو، ئــهاری پرســر کــهۆ پــرس وج  لــهی مــه  ئــهیکــارۆو ه ئــه. شابووــاکڕ یسیــلۆ پیرنجــ ســه
   لـهرۆ زیکشـ  بـه وه ر ئـه  بـه له. نی که  ده که شتخانه چو نیکان رسونله پ  له وه ئیاری و پرسنیچ  ده مه ئ وه رئه به
 سیلۆپـ.  وه  بکاتـهۆ کـێو  لـه مـهر ئ  سـه  لـهیاریـ زانیتـوانی  دهسیلۆ پـ وه  ئهید  دهمانیکتر هی  شتخانهو چ  له مهئ
 یکـان رسـونله پیار  هاوکـۆی ه  به، مه ئی نه ویشاندانیپ  بهیتوانی  البوو و ده  لهی مه ئیشانی ناون  لهک هی ستهیل
  .  وه ته بناس مه ئ، وه که شتخانهچ

ر   هـهشترـبوون و پ  نهین نھۆوخ استهڕ انداۆی خ بوون، له  ههسیلۆ پی ال  لهی انهیاریو زان  لهچکامی هت به ئه
 سیلۆ پـ نگـه هڕ   کـهنیبـوو  وه نگـه تـه  بـهرۆمانکاتـدا ز هـه  لـهم بـه.  وهۆابـ گسیلۆ پۆ بمان انهیاریو زان  ئهمانۆ خۆب
 بـن و  دا ئامـاده مـه حکـه  مـه  لـهنی و حـازر نـێو نھـه هیـ ناانۆیخۆ ب  که سخستووه ده  وه سانه و که ر ئه  سه  لهیاریزان
  .ن  بکهانۆی خ  لهیرگر به

  :م که  دهداۆ پرس و ج  له که ه  تهرۆ دوو جی من باس8   ژمارهیلی پالگبیت مه  ههی وکراوه ب له
   لـهFloridas Metropolitan Bureau of Investigation    لـهسیلۆ پیکڕخوی س کانه ه م ته ه ئ

 مـدا کـه بـه کت  مـن لـه وه ر ئـه  بـه لـه.  وه  کـردهی تـاقی مهر ئ  سه  لهPershing Plowshares یت مه پاش هه
س  ده  وهانیـوتن رکـه  سه مهر ئ  سه  لهانیاربردنک  بهۆ داخنموش نادرک  ئهتری ئ وه م،   ئه که  ده کانه ه و ته  ئهیباس
  ....  نهانی  ناوهه

و   ئـه  کـهیک شـتی مانه دا شـی وه  ئـهـیو  هـهر کـهۆ پـرس و ج  بـوو کـه وه  ئـهۆ پـرس و جـی کـه ه  تهم که هی
  لـه.  ستووهیـومـان ب  ئـهی ناوشتر پ مه ئای ئا  کرد کهی وه  ئهیاریو پرس ئه. ت بوونڕ ال   له، وا ب نگه هڕ وابوویپ
ر هاتبـا  گـه  کردبـوو، ئـهی کـاریـی  ناوچـهیخوازی ئاشـتیکـ گرووپ  لـهڕخویک سـ  وهشترـ پۆی خـۆو بـ  ئه وه ر ئه به

 مـانیدا هاوکار و گرووپـه  ئـهڵ  گـه  لـه مـه ئ  کـهلماند سهی  دهداۆیخ  له مه  ئه وه  ئهبا،یومان ناس  و ئه  به هیبمانگوتبا
 انیـ مـه ئی هاوکار  کامانه که  بزانێو ھهی  ده وه هییت بهی تاییاری زانکند هی نگهۆ س  لهر کهۆ جپرس و.  کردووه
  . نی خستووو  هه  لهانیاری زان  کامانهانی  کردووه

   لـهی وه  ئـهیاریو پرسـ ئـه.  بـداومـانی فرو وه هـ  تـه  بخاتـه مـه ئ  بوو که وه  ئهر کهۆ پرس و جی که ه  تهم دووه
،   کـردووهمـانی هاوکار کـهی دیو گرووپـ سـته  دهڵ  گـه  لـهکـرج  مـه شـنه  چـهچی هـ ب  به مه ئای ئا کرد که  ده مهئ

و   ئـه  کـهی و پرسـانه  ئـهیمـ  وه شتهیـ گـه  ناکاو ده و له  ئهشیککات. ێربگر ه و مه ئ  لهم  بوو وه وه و، ئه  ئهیو هه
 ۆی خـۆو بـ  ئـه وه  ئـه، هیـ ببواردامـانۆ خ وه مدانـه  وه  ناکـاو لـه  لهش مهر هاتبا ئ گه ت ئه نانه  ته،زانی بتیوس هی ده
  ....کرد  دهیک شت  بازهی مانهش



 35

  
  ییندانی زیریپشتگ
 یتـ مـه  هـه  لـه وه  پـاش ئـه، مـه ئ  لـه ر کامـه  هـه  بوو کـه هی ت پاره مانه و زه  ئهی ادهڕ  مه ئه! زار دوالر  ههد سه
  ر لـه  هـه  پـارهیکـاو باسـ نـه لـه. نی ئـازاد بکرابـا وه  ئـهۆ بـنیـ دهیـبـووا ب  دهن،یرکرابـوو سـه سبه  دهدایرۆ فل  لهیلیپالگب
 یـی وه تـه ونـه نیری پشتگینگ  دهککات. نن بترس مه ئ  بوو که وه  ئه تاوه ره  سه  لهر  ههسیلۆ پیو هه. ما  نهداۆڕگ
   لـه  بـووهکرۆر ج  هه  بهستیو انهی ت ده مانه  زهی  پارهیرگرتن  وهی پات وان له  ئهتری ئ وه  ئه، وه هیرز کرا  به مه ئۆب

  . ب  نهPatrick O’Neill لیک ئونی پاتر  له جگهب. ن موومان ئازاد بکه  کاتدا ههنیزووتر
 یشـدار  بـهدا کـهی دیکـت مـه  هـه  لـهسانیـم د  دابـوو و هـهیسیلۆ پین  بهر ژ  لهکی پاترشتر پ وه ر ئه  به له

  .ابگرنڕدا   گرتووخانه  لهیت مانه  زهیزار دوالر هه  دهیتا دان  ناوبرا ههستیو انهی وان ده  ئه وه کردبوو، ئه
   مـن لـهیردانـ  سـه  هاتنـه مـه حکـه  مـهیرانـ نـه نونـدرا،ز  دابـهفریر سـ  سـهۆ بیت مانه  زهی  پارهی ادهڕ   کهر هه

 تـری مـن ئ شـدا هـاتبوو کـه کـه زه  کاغـه لـه. م  واژوو بکـهۆ بانیکز  کاغهی من بن ه کستیو انهی وان ده ئه.  گرتووخانه
 کیـ پاتر  بوو که وه  ئهش که هۆیه.  بواردمۆ خی واژووکردن من له. نمبدا  مه حکه  مه  لهمۆ خی که شه ک  بهییتاۆک
  بـیک کـار  گرتووخانـه  من لـهی وازانهخ دی وه  من و مانهیستو  هه  کهانبووی پکش به. کرابوو  ئازاد نهشتاه
ر   سـه  خـستهیخالقـ  ئـهیوژمـ  تـهی کـه  ئـاخرهکیـ پاترۆمـن بـ) نـدانی ز له (یری پشتگیستو  ههم به.  بووخ هیبا
  وه کـهردووکمـان پ  و دواتـر هـهرایگ  ههشیکیر پاتر  سه ت له مانه  زهی  پارهک و پاش مانگندانی زیران به وهڕ به

  . شتھ ج مان به هگرتووخان
ــ وه  ئــهینــدانی زیری پــشتگ  لــهئامــانج  جــار رۆز. ن ئــازاد بکــر وه کــه هاوکــات و پکــان راوهیــمــوو گ  هــه  کــه هی

نـد   چـه  کـه هیـ  هـه وه  ئـهیترس  مهیانی ش وه ر ئه  به  لهێبر کار ده  بهک مهۆ کیر پاش گرتن  ههیندانی زیریپشتگ
 انیـ  سـه و کـه  لـهیری پـشتگۆب. نکر  هاوکات ئازاد نه کهی دیوان  ئهڵ  گه  و لهنردریابگڕ کان راوهی گ  لهکس که
  وه تـا ئـه  هـهرنبـو  دهانۆیـ خکردنی هاوکـار  لـه کهی دیکان راوهیموو گ  ههن، وا زوو ئازاد ناکرک جار  که سانه که
  .ن ئازاد بکراک و تێ بکرڵ  گه  لهانی ه مان مامه  ههش کهی دیوان ئه

 یزامـی نیکـڕ قـه  مهی دژ  لهکت مه  هه  له س که د که دا چوارسه 1983ی سایبرۆکت  ئهی بارانیکژڕۆ  له
  لـانیـ کـه نه شـویشتنـھج  بـهیگـاڕ درا و انیـ وره  دهدا رئـاوه  سـهیکن شـو  کردبـوو، لـهانیشـدار  بهکایمر ئه
 شۆخـ  نـه وه هـ وه  هه ر له  ههانیردابوو   به  لهانینک  تهی جل وه ئهر   به شداربووان له  به  لهرۆ زیکش به. ستکرا ربه به

س   کـهکنـده. یترسـ مـه پیکـ هیـگا ج شتهیـ  گـه کـه رجـه لوومـه هـه. نـ  هـهق هڕرمـا   سه  بوو لهکر بوون، خه
. نیـ  چ بکـه  کـهنیـ  بـده هو  ئـهیاریـ بوو بستیو پ مهئ. ز وه و قه  ئهۆز ب وه م قه  لهامی  پهی ناردن  بهانکردبوویست ده
رم و   گـهیگـا ج  چوونـه  بـهانیستیـو پی سـانه و کـه  ئهی شهتا ک  هه مه ئ س له د که  سه  کهارماندایر زوو ب هه
. نیجـو ده  نـهو وه نـهیما  دهمـانۆ خین شو  له وه  ، ئهن، هیکرابا   ئازاد نهانیکرابا  ر نه سه بوو، چاره  ههشراوۆرداپ سه
 ی رمانـده ر زوو فـه  هـهم بـه. ن  بکـه هـ ئاوامـان ربـهۆ زۆ بـ وه  ژووره  چوونـهی گـهوان ناچار کران ر  ئه هی وهشم  به
  نـه  بمانبـهرۆ ز  بـه وه نـهی مابوو وه ره  ده  لـه  کـه مـه ئی  پاشـماوه  دا کـهیاریـو ب ئـه.  بوو هڕ و توچوو  ههکان سهیلۆپ

تـا   دانـابوو هـهانیـ وه  ئهیرج  مهک هی  و ژمارهکردبووپیست  دهیکتر هی   لهیری پشتگیت مه  هه وه  ژووره له.  وه ژووره
  .ن  ناکهسدایلۆ پۆی پرس و ج  لهیشدار  به وه  ئهنکر موو ئازاد نه هه

 دایـت بهی تایرج لومه  ههکند ه  لهییندانی زیری پشتگیت مه  هه  لهێکر  دهیپینس  پرهیک هی وه ش  بهها روه هه
 یکردنـج بـه ج  لـهبـاتگ  خـهرۆ ز وه سهیـلۆ پن هیـ ال  لـهدانـ و لرۆ زیکـاربردن  بـهی کـات لـه. ێردریـربگ  وهک که
  .رنبو  دهۆ خداۆ پرسوج ه لکردنیشدار ها به روه  و ههسیلۆ پیکان ارهیب
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ش  رتـه  ئـهیرانـ نـه نوی و کاتـه تا ئه  ههAmanda Peralta رالتا ئاماندا پی ناو  بهنی ئارژانت  لهکستۆد
 کـان هییشـ رتـه  ئـهشترـ پ وه ر ئـه  بـه له. دا  نهداۆ پرس وج  لهکردنیشدار  به  بهی حازر بوون ملدا کهۆ پرس و ج له
  .ر نابوو ده  وهۆ پرس و جۆی ه  لهیکان هییش رته  ببوو و ئه هڕ توسیلۆ پ رهۆم ج به.  دابوو نجه شکه  ئهانیو ئه

  
  یند وهپ
  دا لـه  گرتووخانـه  لـهرانیـاگڕ ی  مـاوه  لـه کـا کـه  دهکان هییمان ئا سهیلۆ پی سپاس وه زهڕ به  Stellan النست

 ی گرووپـیچۆ بـ کاته  ده وه  لهریب.  د ج  به  گرتووخانه وه وه که تیکست  هه به.  کردبوودای  پهیاوی ناسانی گه
  . دابیووڕ ب  دهنگی گریک شت؟ دابیووڕ  وه ره  ده  له چب ؟ ده  داوهسیلۆ پ  بهانی  پارهیت مانه  زهیریپشتگ

   لــهی تونــد وان بــه ئــه. ێو کــه  دهJohanna وهانــای و Ylva اڤــلی ئ  بــهیدا چــاو وه ره  ده  چوونــهی رگــه  ده لــه
  ؟ی ئازاد بکر  داوات کردبوو کهیچۆ؟ ب  داوهیووڕدا   گرتووخانه چ له. گرن  دهیزئام

کـا   و داوا دهێگـر  ده وه هییری پـشتگی گرووپ  بهۆوخ استهڕ یند وه پکر  دادوهکا، دهت پس  ئاوا ده که کهۆریچ
 ۆ بـیریـ بۆڤ مـر  کـهخ هیـ با بـاوۆڕ خـ  لهرۆ زیک هی وه کرده. ن  بدهننتھاگڤی الن ستیت مانه  زهی وان پاره  ئه که
 پاش   دا کهیاری بالن ست،ێ بکررترۆ ز مه حکه  و مهسیلۆر پ  سهۆ بیخالق  ئهیوژم  ته وه ر ئه  به  لهم به. بچ
  . ه  نه ج  به  گرتووخانهMutlangen ن موتالنگ  لهیلی پالگبیت مه هه

   بـهینـد وهـ پۆی خـۆ بـسیلۆ بکا، پ  پارهیت مانه  زهیدان  بهیازڕ یری پشتگی گرووپبوویتوانی ر نه  دادوهککات
  :انی کردبوو و گوتبوو وه هییری پشتگیگرووپ
   کــه وه تــهڕپا  دهتــانکــا و ل و داوا ده ئــه. یگــر دا ده  گرتووخانــه  لــهۆی خــی کــه  ژووره  لــه شهیــم  هــهالن ســت-
  .  هیدا ن  گرتووخانه  لهی وه  مانهیاگرتووۆڕ خ هیم کابرا  ئهی کورت به. ێن، ئازاد بکر  بکهککار

   بـهن دهیـ  و ده وه نـه کـه دهۆ کـانـداۆی خوـ ن  لهمارکزار د ون و دوو هه که  دهۆخ  وهستانۆ دی زوو گرووپر هه
  .سیلۆپ

 سیلۆ پـ  کهن گه ده ت  گرتووخانه  لهالن ستی وه  بردنهی کات  لهشیو  ئهوهانا،ی و اڤلی ئ  بوو کهکمجار هی  مه ئه
  . ر ناون  سه  لهیو داون و کیوی فرنۆچ

دابـوو   نـهانیـ وه  ئـهیاریـ بـن، ب  گرتووخانـهی تووش وه ر له  به وشتروان پ  ئه دا بوو که وه  له که  گرووپهی ه هه
 دووپـات کانـدا تـه مه  ههی ربهۆ ز  له شنه م چه  لهی ه هه. ت بک هی وه چ ش  بهب  دهانی گرتنیند وه پیرۆ ج که
   گرتووخانـه رتن و لـه پـاش گـی گرتنـیند وه پۆ بانۆی خنۆ چ ن که که  دهری ب  له وه  ئهستانۆ دیگرووپ.  وه تهب ده
 دایـن ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـه کـان لـه  جـارهی ربـهۆ ز  بـهکیـ نز  کـهینـد وهـ پیکـ هیـ شهـن، ک  بکه ، ئاماده وه مانه
  .   وه تهب ندپات ده چه

   لـهیریشگ پ وه  ئهۆب.  ێ بکر،ێکر  دژ ده  لهانی که ته مه  هه وه سانه و که  بهیند وه پب  دهت مه  هه  لهشپ
 یکـ هیـ کـهیر  شـه  بـه  نموونـهۆ بـینـد وهـ پت مـه  هـه  لهش پێکر  دهێردری بگکان هییستکار رهه  بهی وه بوونهقوو

   بـهستیـو پتـدا هڕ  بنـه  و لـهێر بکـر سـه  چـارهک هیـ وه شـ  بـه کـه شه ک نگه هڕ   کهێردری بگر کهیسرووشت ژاراو
 ۆ بـێردریـگ  ده وه سهیلۆ پ  بهیند وه پکموو شت  هه  لهش پ ارهید. ب  نهین ده  مهیرمان  نافهیت مه  ههینجامدان ئه
 و پـرژان کھـه تیترسـ  مـه همـ  ئـهکـردم پ  ئامـاژهشترک پ وه.  بکا  ئامادهککوپڕ ی پاراستۆ بۆی خسیلۆ پ وه ئه
ــهکتل ــ گــه ن ــه م ده  کــهشتنی ــه.  وه کات ــه ت ــ نان ــه  دهســتانۆ دیت گرووپ ــوانن ل ــلۆپ ڵ  گــه ت ــ  کــهون بکــهڕ سدای  نۆ چ

  .  بچ وهڕ  به وه هییکی پراکتی بوار  لهکان ته مه هه
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  کـه تـه مـه  ههیاک ت وه  بکا ئهانیری ب کاو له  نهچاو هڕ کاندا ته مه  هه  له انهیینیشبو پ  ئهرجارۆ ز  کهکگرووپ
 ـی ل وه وه رکرنـهی ب  بـهبـ  دهسـتانۆ دیلـ رووپگـه گ  کـه کـه هیـ شهـ کداۆیـ خ  لـه مه ئه. ب  ده شه کی تووشداۆی خ له
  . ...ۆڕێ گ تهن دییاۆڕ خ  لهی شهک وا یم رخه مته  که چوونکه. واننب

 انـداۆی خوانـ ن  لـهداردایـند وهـ پی کـهی دیان و کـارگسیلۆ پـڵ  گـه  لهیند وهتوانن پ  دهی ئاشتیران شهۆکت
 ی ئامـانج هۆیـرب هه. ێکر  دهڕێ  چاوهسیلۆ پ  له شهیم  هه  که که هی وه دهرکردن کر سه سبه گرتن و ده. ن ش بکه دابه
  . ن  ساز بکهسدایلۆ پڵ  گه  لهیند وه گرتن پ ر له دا و به هی و ماوه  له ب وه  ئهب  دهی ئاشتیران شهۆکت

 ینـد وهـ پیانی شـر کـه چینـد وهـ پیسـان کـه. قـن چـه  دهتـدا مـه  ههین شو  لهستانۆ دیل  گرووپگهکدا کات له
  .  وه ستانهۆ دیل  گرووپگهن هی ال  لهێ نویاری بیرکردن  دهۆی ه ته ببیند وهمان پ  هه نگه هڕ   کهننکدگرتن پ
 سـتانۆ دی گرووپـ  که هی وه  ئهانی. ێ درووست بکریند وهرکردن پ سه سبه  پاش گرتن و ده  له ته حمه  زهرۆز

تـا  وه  ئـهانیـ رنبـو  دهۆ خـ،ێکـر  دهنداماندا چـ موو ئه  ههڵ  گه  لهیند وه پ وه ا ئهت  ههێ نویاری بیرکردن  ده له
  .ستانداۆ دیل  گرووپگهوی ن  لهکراویاری دیک هی  ژمارهیست  ده تهدر  دهاردانیب

 Orlando’s County Jail   و لـهرانیـ گ مـهئ.  کـردمیشـدار  بـه1984   لـهیلـی پالگبیکـت مـه  هـه لـه
 ی گرووپـینـدامان  ئـه  لـه چکامـهیه. کـرد پ وهدا بـ  گرتووخانـه  لـهادایـاجی جی ژوور  لهانی مهئ. نیر کرا هس سبه ده

ــ پ لــه. نیبــوو، بمــانب  نــهی وه  ئــهی مــافییریپــشتگ ــلیک  وهشداــ پک ــ نینــد وه ئوان ــ خرای مــه  پاشــان ۆســت  ئــه هی
  . کی کاتولیک هی شه قه

  کـهی دیانیـت دژ و هاوینـ هیـ ال،یکتر هی ڵ  گه  گرتن لهیند وه پ  بهانیستیو پران شهۆک تت مه  پاش هه له
 یتـ مـه  هـهAnders Grip پیـ گررش و ئانـدGunil¬la Åkerberg یر ربـهکۆ ئالی گـونکـکات.  هیـ هـه
 ینگــ  دهھانــدایمــوو ج  هــه  لــهنجامــدا دا ئــه1989 ی هییــرڤ ف  لــهKristinehamn نھامنستیــ کر  لــهانییــلیپالگب
 رپاژ سـیژی ناتوندوتی وه  و بزووتنهیند لهی تایخوازی ئاشتیکت گرووپ نانه  ته  که وه  ئهۆی ه  بوو به مه ئه.  وه هیدا

Serpajــ داخ ــ  ســه  لــهرپاژســ.  وه نــه  بکــهو بــیری پــشتگیانۆی ــهیــی  ناوچــهیدان گرووپ ــهیــی وه تــه  و ن  یی پانتــا  ل
  . کھاتووه پندای التیکایمر ئه

  ایدم
 یبـات ر خـه  سـه زموون له  ئهکش ها به روه  و ههنیفکر و تامانڕ کندو ه ئه.  اکهید مداۆی خ  له به کتم ئه
  مـه  بخـهاید ماسـمڵ  گـه  لـهینـد وهـ پ  لهکان هیی وه  کرده شه کی وه ر له به. رنج ر سه  به خاته  دهین ده  مهیرمان نافه
 گـادا مـهۆ ک  لـهکـان هییـرم  فـهایدـ مڕۆـیخـش و   نـه ت بـه بـاره  سهشاکرنج  سهیک باسێو مھه رنج ده ر سه به
  . کردووهروخوار پ  سهی منیکان ارهی جار پرسکند هداۆی خ  له م باسه  ئهب  نهچیه. ۆڕێ گ نمهب

 یشـدار بـه انیـت هاوو رچاو لـه  بهیک هی  ژماره  که هی وه  ئهین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه  لهکیکراتۆمی دیئامانج
   کـه هیـ وه  ئـهیکراسـۆمید. ن  بخـهڕێ  وهگـادا مـهۆ ک  لـهی و هاوکـار  بـاس و مناقـشهانیـن   بکهاردانی بی سهۆپر
 کـوتن کـهڕ دایاستڕ   لهانی ، که هیموو ال  ههی قازانج  به  کهباش یکاری ب نه گه  دهژاوڕ پاش باس و ک مهۆک
  وه هییـن ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـهۆی هـ وان بـه  ئـه وه  ئـهرایگ ر چاو نه  به  لهک هی  ژمارهیر هاتوو ماف گه ئه. ێکر ده
  .ن خه  دهڕێ  وهانیکان  مافهینکردنی دابۆ بکیکراتۆمی دیسکسۆ پرێ نو ر له سه

  کـه  بـ وه  ئـهێکـر  دهکـان تـه مـه  هـهیئامـانج. ێ بکـرین ده  مهیرمان  نافه  چاو له وه کهی دی وانگهڕ   لهێکر ده
 ،ێ بکـر چـکـگۆالیبـوو د  نهستیو پدا هییند وهو پ ر له گه ئه. ستان دابن ده ر کاربه  سه  لهیر گهی کارۆوخ استهڕ
ر   سـه  لـهر نهخڕۆ یوار نه شوندا هیژخا در  لهگۆالی د ب  بهیت مه هه م به. ب  ههیر گهی کارێکر  دهداۆی خ له
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ر هـاتوو  گـه  ئـهۆڕێ گـ تـه دیکراسـۆمی دیکردن چـا  لـهڵ  گـه  لـهینـد وهـ پ لـه  شهـمان ک هه. ن  دادهیکراسۆمید
  .ن  بکهچاو هڕ  کهی دیگاکانڕ ۆ و گفتوگگۆالی دیش پ  گرتنه ب به) ستان ده کاربه ( کهی دین هیال

 یانـس شک هیـمـوو ال  هـهێکـر  دهم بـه. ن  بکـهیشـدار  بـهگـداۆالی د  ناکـا لـهستیـو پکـان گـالوه وهـ تموو هه
و بـاس و  لـه.  کانـه هۆڤـ مروانـ نۆیسـتم گفتوگـ بـه م مـه که  دهگۆالی دی من باسککات. ێ بدر پیکردنیشدار به

 یشـدار  بـهانیـت هاوو  کـراو لـهیاریـم و د  کـهیکـ هیـ ره ژمـاایـن  تـه وه تـهکر  دهو بـاکانـداید م  له دا که مناقشانه
مـوو   هـهکداکـست ت لـه.  وه تـهن بخوککـست ت وه ر ئـه  بـه  لـهاین ناکا ته یشدار  بهکدا هی  مناقشه  لهۆڤمر. ن که ده

 ی ژنامهڕۆ یورلتو  کهیش  به  لهک هی  مناقشهکت کات نانه ته.  وه ته نادررۆ زیکل  پرسگهیم  و وهێشت ناگوتر
 و ێ نـویکـت  بابـه،ێنـدریدا ناب هکـ  مناقـشهیکـست ت  لـهۆوتـ  ئـهیکـم  وهسانیـ د، تـهکر  دهو بـانـداییانی به رله سه
 تـری چـاپ ئرـ ژ تـهچ  ده وه و کاته ر له و هه  داخراوه که کستهت. ێو رچاو ناکه به  وهدا که کسته ت  لهامان تی گهج
  .  وه تهنم ه دۆیک خ  و وهۆڕگ نه

  وه ندنـه پـاش خوێکـر  ده که کستهت.  هی و داخراو نۆڕگ نه)  وه ماناکردنه (ی وه ندنهۆخ  و وهشتنی گهت لم به
  وه وبوونـه پـاش بککـستر ت  هـهتدا هڕ  بنه له. ێندرنگ سه  ههی که کهڕۆ وه و نێر بکر  سه  لهی باس و مناقشه

. ن ال نـام  لـهیتـ هیوی نووسـۆی خۆ بی وه  ئهی وه ندنهخو  وهی پاوانکست تیر  نووسهتری و ئی گشتیک مو تهب ده
  وه هیـ نو کستهم ت  ئه، بنووس وه نویچوونۆ ب  به کهی دیککست و ت ب کهی دیک هیوتوو ر حه مان نووسه هر ه گه ئه
مـان   هـه  و بـهۆیک خـ  وهر  هـه کـه نـهۆ ک کـستهت. ێدرۆڕ نـاگ کـهی دیک شـتچی و هـێ نـویککـست ت تهب  دهاین ته
  . کردووه  نهی و چرکه وه ته  ماوه وه امهی  و پهکڕۆ وهن

  
  مــه ئــه. ێکــر  دهاداید ماســم  لــه  کــهێگــوتر  دهک هۆیــ گفتوگ  جــار بــهرۆ زیرمــ  فــهۆی گفتوگــیمکــ  چــهۆمــیئ
،   دانــراوهیرمــ  فــهۆی گفتوگــیمــا ر بنــه  ســه  لــهیکراســۆمی  دێگــوتر ک ده  وه وه ر ئــه  بــه  لــهیتــ بــهی تا بــه.  هیــ هــ هــه

 کـکات.  هییکراسـۆمی دیواندن شـداۆی خ  له مه ئه.  هییرست مه یگا ج هی وهم ش   بهیرم  فهۆی گفتوگی وه ماناکردنه
م بـاش و   هـهیکراسـۆمی دۆ بـ،ێدر دهـ پیرمـ  فـهیک هی وه شاداید ماسم  لهییاری زانی و دانچوونۆروبی بار،یشنپ

ــوم پ هــه ــه.  ستهی ــه بم ب ــه وه وکردن ــ خ  ل ــهداۆی ــن  ت ــ الای ــ هی ــشتهین ــ  فــهۆی گفتوگــی وه  پ ــ نیرم ــۆ مروان ــه هڤ .  کان
  وه تهگر  دهیکراسۆمی دی گه جداۆی خ  له مه ئه.  هی واک  خهۆ  بییر ک نان و ئاکته  وهۆ گفتوگ ب  بهیبوونیرم فه

 کـوو  بـه هیـ نیرمـ  فـهۆی گفتوگیگرودا گو  لهتری ئۆڤمر. اندایتر هاوو  سه  بهکردنیرد  چاوهی ئامراز تهب و ده
  . ارهشد  بهدا کهۆ گفتوگ  لهۆیخۆب

   بــهینگــی گرۆ بــ  کــهی بگــراید ماســم  لــه خنــه هڕ   کــهچــ رده  ده هــ  و هــه واشــه  چــه  بــه شــه وه ر ئــه  بــه  لــهر هــه
ــ نــادا یرمــ  فــهۆیگفتوگــ ــ وه شــ  بــه وه  ئــهانی .  وه  ناداتــهیرمــ  فــهۆی گفتوگــ  ئــاور لــهر گــهی و  کارکــکوپڕ یکــ هی

ــ خنــه هڕ ــ هی ــهیک ــ واو وهوشــ  ب چــ دهــیکراســۆمی د ــ بنــگی گر الوه ه ب ــهت ــهم  ب ــت هاوو وه  ئــهی گــه ج  ل ــهانی    ب
 یکراسـۆمی د  لـه  دانـراوهیرمـ  فـهۆیر گفتوگـ  سـه  لـه  کـهیکراسـۆمی دی و کارکرده وان ئه ئه. ن  دادهشتووی گه نهپ
  . گرن ده

 یکـ  شـتوومهداۆیـخ یاسـی سیبژاردنـ  هـه  لـهۆڤ مر  که وه  ئه تهشرک  دهیرم  فهۆی گفتوگ بی وه وکردنهب
 یڤ پاسـۆی هـ تـه بب نگـه هڕ  مـه  ئـهکموو شـت  هه  لهشپ. ێربژ ده  ههۆی خیت بهی تایزبی حانیس   که،یت بهیتا

 و نیشـک  هـه رانه  سپاسکهیک هی ناسه  ههب  ده، وه داته نگده هڕ ین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهاید م  لهککات. بوونمان
  ."کا  دهک و شت هی  ههکس  کهب  نهچی ه هیس ن به: " نیب
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 دایـ بورژوازیشـۆڕ شیمـ ر ده  سـه  لـهشترپ.  هی نانی رانه کهیڤ پاسی کارکرد شهیم  ههکان هییرم  فهاید مم به
   لـهJürgen Habermas هابرمـاس نورگیـ فۆسـۆلیالفیسۆس.  بـوونکیکراتۆمی دۆی گفتوگیوان ئامراز ئه
 یتــ سـه  دهداۆیــ خ  لـهبــوونیرم  فـهنۆ چــ ه دا کـیشانیــدا ن 1962ی  سـا   لــهیکـان هییــتا ره  سـه  کــاره  لـهکــک هیـ
  دواوه  به زدهۆ نی ده  سه ر له  ههبوونیرم  فهنۆ چ  که ش ده وه مانکاتدا ئه  هه  لهم به. کدا تیت هو ده| یت واوه ته|

 دایاسـیس نایکلتـوور  ماسـکهوـ ن  لـهداۆیـ خ  لـه ه کـیاسـی سۆی گفتوگـنۆ چ که. چ  دهووخانڕو  ره  به رده  وه ورده
  . ڕێ په ده تنراو،م ه رهه به وه

   بـوو بـهیی شهیم  ههیاسی سیک هۆی گفتوگکاندا وه بوونهۆ کین و شو خانه  قاوه  لهدا زدهۆو ن ژده  ههیکان ده  سه له
ــاو و وه ــپ ب ــکت. وت شکه ــهڕۆ و ب ــان ژنام ــهک ــ ما  ل ــه ( وه ه ــر ه ــهیم ــ  ک ــهخو  ده)ییس ــه، وه ندران ــهم  ب   نه شــو  ل

 ی پــاوانیووڕو ره  بــهیرۆ ز  بــهکــان خنــه هڕ یووڕ. ر بــاس  بــه تنــهو کــه کانــدا ده خانــه ک قــاوه  وهیکــان هییــرم فــه
م بـاس و   ئـهوـ ن ر لـه هـه.  وه هیـکرا  دهکـان هییـت هـو  ده  پـاوانبووه  لـهت سـه زگا ده  و داموده سه کلی وه ندنهخو وه
 یاسـتڕ  ۆیک ک مه  وه مه ئه. وت شکهپ ستاند و وه  ئهی شه  گهی گشتیک هیاڕروی بی ره که  چه  بوو کهدا انهۆیوگگفت
   کـه وه تـه هیـق  و عه  لهانیاسای کان، کراتهیۆزی ف  ناسراو بهی بورژوازییتا ره  سهی وه بزووتنه. ندرا نرخیژاستوڕو 

 یشـداربووان  بـهۆیخـ ربـه  و سـهیکـ هیـک  وهت، هییـق  عـهۆ بـک هیـما بنـه. نجـا  بـوو، هـهکـان هییرم  فهۆ گفتوگیئاکام
 چـاو هڕ انیـ کـهی دیکسـت بـه  مـه انهییاسـتڕ ینگانـدن سهـ  و ههیاستڕ ی گووتن  له جگهوان ب ئه.  بوویرم  فهۆیگفتوگ
  .کرد ده نه

ک ژنـان داخـستبوو،   وهی وره  گـهیکـل پگـهر گروو  سه  لهی رگه  ده هییتا ره  سه نهیۆسیم تراد ، ئه وه  ئهیاڕ ره سه
  خانـه  قـاوه  لـه  نموونـهۆبـ.  بـوواریـ د وهـ پیکیکراتۆمـی دیزـ ه  بـهینـ هیـ الداۆیـ خ  لـه هییـ بورژواز ژهۆو پر  ئهم به
 ینگـ  ده  بـهبـوو،  نـهانی ژنامهڕۆ ینی کی تواناانۆی خۆ بانی ر کامه کان هه ژاره  هه ه ژن وه ر ئه  به  لهکاندا هییرانسا فه
 کــرد و دایــ  پــهیو  بــرهشدایــ ژنانوــ ن  لــهبــوونیرم  فــه هیــ وهو شــ  و بــه وه نــدهخو  دهیکتــر هیــ ۆ بــانیــ ژنامــهڕۆرز  بــه
  . وت شکهپ وه

 گـووت؛ی  دهEmanuel Kant کانـت لـمانودا ئ ژده  هـهی ده  سـه لـه.  وه رکردنهی بۆخۆ بانی یر رووناکگه
 یسـ  کـهیر گـهی کاررـ ژ تـهی و بچیر کـار بـه  بـهتۆ خـیشتوویـ گـه ت  کـه وه  بوون لهاتوانب " انی یشتووی گه نهپ
  نـده  و چـه نـده  چـهایـئا:  وه  کردنـهریـرز ب  بـهانیـ هـا روه  کانـت هـهی  قـسهـی پ  بهیر ووناکگهڕ م به). 1" ( کهید
مـان   هـه کـهی دیسـان  کـهڵ  گـه  لـه وه کـه پ  کـه وه نـهی کـه  نـهریـ وا ب مـهر ئ گه  ئه وه نهی  بکهری بنیتوان  ده مه ئاستڕ
  )2 (؟ب  ههمان وه رکردنهیب

  بـوو، بـه  نـهانیـ کـهی دیک هیرما  سهانی باسکی کاریز ه  له جگه بدا زدهۆ نی ده  سه  لهی وانه  ئهک کاتم به
.  وه  کـردهاسـتڕ انۆیـ خی وه دنـهرکریمـان ب ر هـه  بـه  لـهانی پـشتکـان هبرای ل، وه بوونهیرم  فهو ن  خزاندهانۆی خرۆز
 یدوا  بـهانڕ گـه. ینی ب کهی دیک  خهو ن  لهت سه ک ده  وهانیی گشتیاڕروی ب کهی دیسان  و کهلی ستارت منۆج
 وـ ن  بـهکـان ارهیـدواتـر ب.  وه هۆڕییـ گت سـه  دهیشـکردن  دابـهڵ  گه  لهۆی خی گه ج انهییاستڕ یاری و بدایاستڕ

. ێ بگـر رچـاوه  سـه وه انـهیت هاووۆی گفتوگـوـ ن  لـه وه تـا ئـه  هـهڕی پـه دهـ تکانـدا کخـراوهڕ وان نیساچان و سازان
   لـهۆی خـیاسـی سینـد تمـه بـهی تابوونیرم فه.  وه هۆڕییشکردن گ  دابهت سه  دهڵ  گه  لهۆی خی گه جیکراسۆمید
  .داۆ باس و گفتوگو ن  لهوقو  ههیکتا کارکرد  ههیوف سره  مهیک کارکرد ستدا و بوو به ده

   لـهاتریـکـان ز باسـه. کانـدا هییـر مـاوه  جـه وه  بزووتنـهوـ ن  لـه  باسـهیل پـاندا هییـند وهم پ رچاو له  بهیک هی نموونه
. ێگـر رده رمکـردن وه رگـه  سـهڕۆـی لدا پان شداربوو له  بهیکر شهۆکت. چن  دهیک  خهیرمکردن رگه  سهی رنامه به

  . وه کرده  بهیکاری ب تهشر بک که گهۆالی و دۆ گفتوگ ه ک وه تا ئه  هه  بوونهیڤپاس  که ئاکامه
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 تـوور ب گـه  ئـهبـ و کت نـه ولم،ی فـل،ـ پان  لـهکردنیشدار  بهستن، بهۆڕک ک  وهیاید میرۆراوجۆ جیوازش
ر  گـه ئـه. ۆ گفتوگـی ئـامراز  ببنـهوان  ئـهبـ  دهانیـ.  نـابانییـر گـهی کار،ێکر ر نه  سه  لهانی و باسۆهاوکات گفتوگ

  . نابیر گهی کاریاسی سیکیکراتۆمی دیک هی سه ره ک که  وهاید م وه  ئهێکر  نه وه ئه
 یکـیزی فین شـو ستهیـو پبـ  هـهیر گـهی کارکیـکراتۆمی دیکـ هیـ وه ش  بهین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه وه  ئهۆب
 یکـان ره دارکـه شـبه بـاوه. ێ بکـر  ئاماده،ێکر  ده انهیاستڕ یاری و بیاستڕر   سه  لهیرم  فهۆیودا گفتوگ  له بار که له
.  وه بوونـه دهۆ کـدایـک  خـهڵ  گـه  لـه مـه کشه هی یژانڕۆ ژداورودر دویک هی  ماوه له) دیسو  (Bohus¬län سلنۆب
کـرا،   ده  قـسه وه کهسـ  کـهن هیـ ال درا، لـه  دهیکـ  خهیشانی پوار ره لیوچوونن له. گرت  دهانیر ماوه  جهی وه بوونهۆک

  وه بوونــهۆو ک  ئــهی نگهۆ ســ ر لــه هــه. خــرا کــدهڕ یلتــوور  کــهی کــهی دیشــانۆک ترۆزرا و ز مــه  دادهۆبــاس و گفتوگــ
 ئوتوبـان یکردنـج بـه جی ژهۆر پـر  سـهۆ بێ نویت مه ر هه  سه  لهێ نویاری ب مانه کشه هیو   لهرۆ ز وه انهیر ماوه جه
  .درا ده

 دایـن ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـه  لـهاکانیدـ منیرتر گهی کار  لهکک هی  نگه هڕ و خزمان ستانۆ دڵ  گه له باس
 ینـد وهـکـا، پ  دهنیـر  بـهدایـن ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـه شـداربوون لـه  بـه  کـهدا هییـند وهو پ  له کهی دیایدم. تب
  .  هیکاندا ته مه  ههییژا در  دژ لهی ره  بهڵ  گه  و باس لهۆوخ استهڕ

   لـهانیـ. ێو کـه  ده وکـراوه بیدوا  وه وه وکردنـه بی بـات  جـار لـهرۆ ز وه داخـه  بهیستکار رهه  بهی وه بزووتنه
وان   ئـهی گرفتـ هیـ وهم شـ به. ن که  دهکان ارهی بی باساتری زاداید م  لهکان شه کی وه رزکردنه  و بهشاندانی پیبات
 یتـ اسـهی س وه  ئـهی بـات لـه. ن  بکهمی قاانۆی خیژیستی پرداو  و لهابگاڕ ایدسم ما  بهانیست  دهنۆ چ ه کب  ده وه ئه
 یکـ هیـ وه شـ  دژ بـهینـ هیـ الیگـرتن و کوتـان ره  بـه ونـه کـه  ده وه نـه  بکـهی شـک  خهۆ بدایرم  فهۆی گفتوگ  لهانۆیخ
 یکردنـ واشـه  چـهیکـیر  خـهستاـ ئشـانۆک دهـ تدایکراسـۆمی دینـاو پ  لـهاسـتڕ  به رتاوه  سه  له  کهی وانه ئه.یرم فه
  . نی گشتیاڕرویب

  
  اید ماسمڵ  گه  گرتن لهیند وهپ
ــهمــانییاری زان مــهئ  - ــ ئ  ل ــاو وه ــهیکجــار! ێ ن ــه  تــر ت ــ ل ــ ئۆفــوون ب داگی ژنامــهڕۆ! ( کــه  مــه ره ھینــسن،تر 
   ) Da¬gens Nyheter دی سویانیانی  بهیبرای لی ژنامهڕۆ نیتر وره گه

 ک هیی پـشتگر شـنه  چهچی ه  کهدایاری بمان که ژنامهڕۆ یر رنووسه  سهی سته  دهستا، ئش پکم ر ده هه  -
   )Göteborgs Tidningen ،یرۆبۆتیۆ ی ژنامهڕۆ. (نی که  نهکان هییستیرۆر ت ته مه  هه له

  مـه ئ؟ هیـ  ال هـهتـان نـهو.  بکـاک شـتتـوان  و ده هیـ  هـهکس  که  که هییشحاۆ خی گه جیاستڕ  به مه ئه  -
ــن  دهک هییتاکــس ــ لــه رزوو تــه هــه. نیر ــۆتیۆ ی ژنامــهڕۆ. ( وه مــه کــه  دهۆفوونــت ب  Göteborgs  نســتۆ پیرۆب

Posten(   
 ارمـانی ب وه  ئـهن،یبگـر  هـهلمی و فـنی بـڵ گـه  لهدا که ته مه  ههی کات  له مه ئشت،تانھ  نه وه ئ وه ر ئه به له  -
   ) Kanalen ڵ کاناینیۆفز له ته. ( وه نهی که  نهو ب لکتان شتچی ه هداو

 ی کـات  بـوو لـهStellan Vinthagens ننتھـاگڤی الن سـتیووڕو ره  بـه  بـوون کـه وانـه و دژکـرده  ئـه مه ئه
ــزان ــهیاری ــ م  دان ب ــهاید ــ پ  ل ــد وه ــهین ــه  ل ــهڵ  گ ــه  ه ــ م ــی پالگبیت ــهیل ــان ئا  ل ــاواڕۆ یم ــهژئ ــا  ل . دا 1986ی س
کـا   دهینـ ده  مهیرمان  نافهیبات  خهیتۆکی با  کهاید مانم  هه ن که ده  دهشانی ن کهی دیکان ته مه  هه کان له زموونه ئه

ر هــاتوو  گــه ئــه.  بــداشانیــ پ لــیاســتڕ یکــ هیــ نــه و و بــشاکرنجــ  ســهۆ بــییرمــان  نافــهیبــات  خــهتــوان دواتــر ده
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 یکـ هیـ وه شـ  بـه کـه تـهۆکی با هیـ  هـهیانی ش وه بوو، ئه  نه وه که هی ژنامهڕۆ ن هی ال وون لهزاناب  بهیکستو  هه که تهۆکیبا
  .ن که  کار دهدا که ژنامهڕۆ ینگووباس  و دهڵوا  ههیش  به  له  کهب  هه وه سانه و که  بهیند وه پیکات

 یلـ  گرووپگـه وه ر ئـه  به ر له  هه وه تهۆردک  نهو بو اگرتووهڕ یکوا  ههک هیاید مینیۆداکسڕ   که وتووه که هه
 ی بـات  لـهانیـ.  کـردووه  نـه چـینـد وهـ پ، هیـ  هـهدا هیـایدو م  لـه هیـ  هـهی هییرارشـی ه زمـه و نـه  ئـهی پ  بهستانۆد
  وه نهیۆداکسڕ ن هی ال ش له مه  ئهو راوهی گ وه کهانڤ ژنامهڕۆ    تاقه  بهیند وهپ ڵوا  ههینیۆداکسڕ    بهگرتنیند وهپ
  .  کراوه لی چاودابردنڕال  و بهودانیک فر وه

  ر لـه  بـه  لـهایـن  تـهران شـهۆک ت وت کـه رکـه  دهانۆی ب ر که  ههکان انهڤ ژنامهڕۆ کان، هییاسی س کارهۆ ه  له جگهب
  ن و لـه  نادهشانی نشۆ خیووڕ  وه ن، ئه ده نجام ده  ئهین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهیت مه وتن، هه رکه ده  وهایدماسم
  . وه نهو هڕ  دهین ده  مهیرمان  نافهیبات خه

. ییاید ماسـمیتـ مـه  هـه تـه بکرینـ ده  مـهیرمان  نافهیبات  خهێ بدر گهڕد   قه ناب  که نگهی گررۆ ز هۆی بر هه
  . ب ه هی ژه و در بچ وهڕ  بهاشید ماسمیرد  چاوه دوور له   به بتوانب  دهیرمان نافه

 و ریـ  سـهـیوا  هـهانی ییاید ماسمیت مه  هه نه  بکهکان ته مه توانن هه  دهکان انهڤ ژنامهڕۆ جار کند هم به
  ...دا  ده که هوا  هه  بهیت هوواڕ یکش ووکهڕ این ش ته مه ئه. رنج  سهیگاج

  وه  ئــهانیــســت بــدا  ده  لــه پــۆی خــییاســتڕ   کــه وه  زل بکاتــه نــده وه  ئــهکــت مــه  هــهتــوان م ده  هــهایدماســم
 ی بـات لـه.  بکـاڵتـا  بـهی کـه کـهۆور ن  له که ته مه  باس بکا و ههشاکرنج  و سهری  سهیکوا ک هه  وه که ته مه هه
 و و بـێ بنووسـر وه  زلکردنـه  و دوور لـه نانـه هیـال بیکـ هیـ وه شـ  بـهکـان ته مه ر هه  سه  له  که هی وه  ئاوات ئه مه ئه
 میشـدار  بـهدایـ مـن ت  کـهی سـتانهۆ د لـه و گرووپگـه  لـه، اوهید ماسـمی داو نـهیو کـه  نـه وه ر ئـه  به ر له هه.  وه تهبکر

  تـه  خـراوه اوهید م  بهیگرتنیند وه پیت هیرپرسا  بهک هی سته  دهکان ته مه  هه ر له  بهکموو شت  هه  لهش پ کردووه
 و  ووهی نووسـانی وتار، وه تهۆ کردو بانیین مه  چاپهییانۆی، داخ  کردووه چاید مڵ  گه  لهناییند وهوان پ ئه. ۆست ئه
  .  کردووهانیشدار  بهداییاید میوتن که چاوپ له

ر   سـه  لـه گـه  بـه وه  ئـهۆ بـن بکـریاری دشیکس ند که  چهێکر  دهییاید میت هیرپرسا  پهی سته راخ ده  قه له
  . ...بگرن  هه که ته مه  هه  له نه و ولمی، ف وه نه  بکهۆ ک که ته مه هه

  
  ین مه  چاپهیانۆیداخ
 یکۆر وه ن،ێکر  دهوانڕ  وا چاوه  کهێردرن  ده رانهۆراوجۆ ج نهیۆداکسڕ  وه  ئهیواو  تهۆ بین مه  چاپهیانۆیداخ

 و ێردرـن نگوبـاس ده  و دهڵوا  هـهینۆیداکسڕ ۆ بکان هییانۆی داخرجارۆز. رنج ب  سهی گهوان ج  ئهۆ بیانۆیداخ
هـا  روه هـه. ێکـر  دهریـ ب  لـهانیـهـا ژ روه  و هـهنیـلتـوو، د  کهووبوون،ڕ ووبهڕ و ۆ گفتوگیش  بهیکان نهیۆداکسڕ تریئ
 ـیوا دان هـه  سـهوـ ن  لـه کـه هییانۆی داخ وه ر ئه  به له. ێردر بنکانڤ ژنامهڕۆ ۆ بۆوخ استهڕ کان هییانۆی داخ،ێکر ده
 یریـب  زوو زوو وهیانۆیـ داخین نـارد، وه شهیـفوون لـه  تـهینـد وهـ پۆی هـ  بـهبـ  دهێکر  نهری ب  و لهب  ون نهدا کهید
بخرکان نهیۆداکسڕ وه ته .  

 اسـتڕ یانۆیـم داخ  دووه،ێردر بنیانۆی داخم که هی ت مه  هه  لهش پک هیوتوو  حه  کهێکر  وا دهیاریشنپ
 ی وه ره  ســه لــه. ت مــه  هــهیھــاتن پییتــاۆ پــاش کشینــیم ھه و ســێردرــ بنت مــه  هــهیکردنســپ  ده ر لــه بــه
 یکـۆر وهـ ن ر زوو لـه  هـهکـان نهیۆداکـسڕ  وه  ئـهۆبـ ێ بنووسـردا هڕ  الپـهوـ ن  لـه کـه هـوا  هـهی  کورتـه که هییانۆیداخ
  . رخستنی بی کونج نهخر  نهییژر در  به  ئاگادار بن و له که هوا هه
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ــن ــانۆی داخیکــڕۆ وه ــو پک هیی ــه ستهی ــ واره  قــه  ل ــ هی ــ دابدا شــهۆگ سیک ــهکــان نگــهی گر شــته. ێژر ــ پ  ل وه شه  
 ی  ژمـارهینی نووسـنـگ،ی گریکـ هییـکار  ورده  نموونـهۆبـ.  وه  پاشـه  لـهشیکان وه وونکردنهڕ و یکار  و وردهنبنووسر

  ، بـازه  بـووهداـ تشـانمۆک مـن تی و گرووپـه  لـه  کـه وتووه که واهه.  کانه گرهیند وه پ ره شهۆک ت  لهکک هی یفوون له ته
 دایـن مـه  چاپـهیانۆیـ داخ  لـهگرینـد وه پیر شهۆک تیفوون له  ته ر هاتوو ژماره گه ئه.   کردووهری ب مان له مه  ئهکجار
  .ێردر بن کهی دیانۆی داخێ نو ر له  سهب  و ده نابیک هی ماناچی ه که هییانۆی داخ وه  کرا، ئهری ب له

  بـ نانـه هیـال ب ستهیـومان کاتدا پ  هه  لهم به. ێ بنووسرداییس  کهیک هی وه ش  لهین مه  چاپهیانۆی داخ باشتره
  م دوو شـته  ئـهیشکردنـک کھـه ت  لـه شهیـم  هـهمۆ خـۆمن ب.  وه وانه  دووکهو ن نه بخرکان هییس  که چوونهۆروبیو ب
  . بم دهت  حمه  زهی تووش وه کهپ

 جـار رۆ زکـان گـره نهو. ێردر بندایانۆی داخڵ  گه  لهشیگر نه ویت ناو نانه  ناو و تهکست، تیرا وی نهو
  .  نگترهی گرکست ت  لهکان ژنامهڕۆ ی ال  له نه و  کهننلم  بسهی من  به  داوهانیو هه

 یراـ واوازیـ جیکـ هیـ وه شـ  بـهێکـر  ده وه نهسـتاۆ دیلـ  گرووپگـهن هیـ ال  لـهیاریـ و زان وکـراوه باندراو،ی اگهڕ
ــانۆیداخ ــان هیی ــک ــ مۆ ب ــ بناکانید ــه. ێردر ــهڕۆو  ئ ــهڤ ژنام ــهی  ده  کــهی ان ــر شــتێو ھ ــهک دوات ــر پ  ســه  ل ی نهیش 
  .ێربگر  وهک ، که  هاتووهدا که هییانۆی داخ  له وه تر له  فرهیک هییاری زان  لهتوان  ده وه  ئه، بنووس که ته مه هه

  
  وتن کهچاوپ

 یاری پرسـ مـه  ئـه؟ی نجـام بـده  ئـهیژی تونـدوت  بـهڵ کـه تیکـت مـه  هـه دا که  دهۆ ت  به و مافه  ئهکچ شت  -
  ،  وه کرده  دهکی نزTodd Kaplan ی تاد کاپالنی نه ورا کامکدا کات  بوو، لهRapport رتۆاپڕ یرنوا هه

  .کرد  تاوانبار دهیژیت توندویر تبه مه  هه   بهی کاپالنر،نوا هه
  و ئـامرازه ئـه. کـان لهۆمبی سـی وه کردنهی شـ  بـهکردیست و ده ئه.  وه کهگۆالی دو ن ته وتووه و که  ئه  کهوابووی پتاد
  هیـ رانـه نـهق خویکـ هی وه  کردهمان که ته مه  هه دا که  دهشانی نن،ی به  دهیکار  بهدا ته مه م هه  له مه ئ  کهی ئاسانانه

  .  داندراوهیژی توندوتی دژیک هیما ر بنه  سه  له مه ئی که ته مه  هه، وانه چه پ  به هۆی بر هه.  هییژی نا توندوتانی
ر   به نهی گررۆ ز هۆیر ب هه.  وه نه  ناکهیو و بنب کان ده  قسهیی دوایش  جار بهرۆ زنیۆفز له  و تهیۆادڕ م به

  . وه ته بکراری پرسو نیکان نهیرب  ده  لهری بی باش  به وه ته بدرکانڤ ژنامهڕۆ یاری پرسیم  وه وه له
 کـان مبولهی سـی گـووت دا کـه وه کا، به  دهیژی توندوت  لهیرگر  تاد به  کهانوابووی پنیۆفز له  تهیران نهی ب هۆیرب هه

  .ن رانه نهقخو
. بـن  دهکـان انـهڤ ژنامـهڕۆ ی بردنـداڕـ ال  بـهیاریرسـ پی تووشـران شـهۆک تشدا،یکان ژنامهڕۆ  ت له نانه  تهم به

  :ک وه
  ؟ کردووه  نهی که ته مه  ههیشدار تر به  فرهیک هی  ژماره  کهاونوابی و هت حه هڕ نا وه ئایئا  -
  گرن؟ رده  وهک  کهکان کهیکراتۆمی د وازه ش  له  کهی وانه  ئهی دژۆ تای ئه  -
  ؟ێکر  دهووتانڕو ره  به، وه هییک  خهن هی ال  له  که هی چ هی هخن هڕموو  و هه  به وه ئیم وه  -
  ؟ رتره گهی کاریاسی سی کار له" یتانتیلیم " رانه شهۆک تیواز شایئا  -
 مـن ی انانـهڤ ژنامـهڕۆو   ئـهی ربـهۆز.  نـاچ وهڕـ  بـهدا بردنانـهڕال  بـه وهو شـ  بـهکـوتن کـهمـوو چاوپ  هـه ارهید

 پــاش کــمــوو جار  مــن هــهکــکات. ن بــه  ده وهڕــ  بــاش بــهیک کــردووم، کــارڵ  گــه  لــهانیــوتن کــه و چاوپتــومنید
تـا  خـت هـه  وهیمـ کـردن و کـه له  پهۆ ب وه تهڕ گه  دهرترۆ زدایاستڕ   لهێو که ر چاو ده به  وهم ه  ههکان، وتنه کهچاوپ
  .کان انهڤ ژنامهڕۆ یکار واشه ست چه نقه ئه  خراپ و بهیت هین
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 ، وه تـهم بکر  کـهاداید ماسـمڵ  گـه  لـهکـان وتنـه کـه و چاوپینـد وهـ پ  لـه هـ  و ههیکار واشه  چه وه  ئهۆ بم به
  :رنج ر سه  به مه خه  دهاریشن پک هی  ژمارهدا رهل

  .ی بزانر وتنکه که چاوپیانڤ ژنامهڕۆ ی نهیش، پ  بدهڵو هه  -
   لـهبـواردنۆک خ  وهی شهـ ک  نموونـهۆبـ. یوانـ بکـان شهـ ک  لـه وه رانـه نـده ژیکـ هیـ وانگهڕ  ، له  بدهڵو هه  -
 ایـن  تـهیگرافۆنڕ پو  لهیژی توندوتی شه کش وهمان ش هه ها به روه  و هه هی ناوانی پی شه کاین  تهیرباز  سه چوونه

  . شهیاوانی پی شهک  ادهڕمان   هه  بهکوو  به، هی ژنان نی شهک
 و سـتانۆ دیلـ  گرووپگـهیر کـار  سـه  لـه جـ بـیاری ژنـان، پرسـیواردنـ  هـه  که ارانهیو پرس  ئهیم وه  -

  .  وه ده  مهم ر باس، وه  به ننه و د هیدا تییس  کهی شهک
با .  وه تهی  بدهم  وهوتوون، که نهڕ یر  سه  لهشتر پ  که کهی دیک  خهی گه و جی بات  له  که وه  له رهببوۆخ  -
 دا کـه وتنه که چاوپی کات  له ش که وانه  ئهۆ بب  ده م مافه ت ئه نانه ته.  وه  بداتهۆی خیم  وهیۆ خۆ بکس ر که هه

  . ...ێزر بپارن،یحازر ن
  . وه هیی بچدای پ کهی دیک جار، وه ته بکرو ب که وتنه که چاوپ وه ر له  بهێکر  دهای ئای بزان  بدهڵو هه  -
   بـهگرینـد وهـ پی سـته  دهۆ بـ رهـنی ب  نووسـراوه  و بـه نـهنگ سهـ ، هه ته  کردووهی وتنه کهو چاوپ  ئهتۆ خۆب  -

  .ستانداۆ دی گرووپو ن  له اوهیدم
  ش بـه مـه ئه.  وه تهۆ کردو بانی واشه  و چه ه  ههیاری زانشتر پ  بکه انانهڤ ژنامهڕۆ انی ایدو م  ئهیتۆکیبا  -
 و رن ببـو لـیانۆیـ خشیوانـ  ئـه وه  ئـهۆ بـ، نـه هیـ  بگه کهی دیکان کخراوهڕو  ستانۆ دی کهی دیل  گرووپگهیئاگادار
  . وه نه که  دووپات نه ه مان هه هه

 انییـگرافۆنڕ پویشـتنۆ فری دژیتـ مـه  هـه  ژنـان کـهیکـ گرووپۆ بـ  کـهینـ ده  مـهیرمان  نافهیبات  خهیکرسۆک
ر   سـه  لـهیشـاکرنج  سـهیکرهـات سـه شـداربوو بـه  بـهی ژنـان  لـهکـک هیـ دا کـه رسـهۆ ک لـه. ا، دانرابوو ده نجام ده ئه
 ی دوکـانی دژیکـان تـه مـه  هـهی کـات لـه. کـان بـوو پـه  چـه زبـهی ح  لـهکـک هیـ ینـدام  ئـه و ژنـه ئه.  وه هیا گتۆکیبا
 انیــ پ کــه زبــهی حی ژنامــهڕۆ ینیۆداکــسڕ.  کردبــووانیــ کــه زبــهی حی ژنامــهڕۆ   بــهینــد وهــ پیگرافۆنــڕ پویشــتنۆفر
 کـان تـه مه ر هه  سه  لهانیک شتچی ه هۆیر ب  بوون و هه انهییستیالیسۆ سستیو پی ادهڕ   به تانه مه و هه بوو که وانه
   بـهینـد وهـ پتـری ئیگرافۆنـڕ پوی دژی وره  گـهیکـت مـه  هـهی کـات  لـه ره شـهۆک ت و ژنـه دواتـر ئـه.  وهۆکردبـ  نهوب
 و بــانی باشــانیــپورتاژڕ ت مــه مــان هــه ر هــه  ســه کــان لــه وره  گــه ژنامــهڕۆ. گرتبــوو  نــه وه هیــ کــه زبــهی حی ژنامــهڕۆ

 یچۆکا ب  ده وه  ئهیاریکا و پرس  دهۆ بیفوون له  ته که هییزبی ح ژنامهڕۆ یکان رهۆداکتڕ   لهکک هیکاو   نه له.  وهۆکردب
  مـه پاش ئه. کا  باس دهۆ بی که کردنه  باس نهۆی هش که هر شهۆک ت ژنه.  وه ته کراونه  ئاگادار نه ته مه و هه وان له ئه
  . ...ێردریگ ده  هه که تهۆکی باتریئ

  
  :یستکار رهه  بهیگۆالید
   مه حکه ر مه  سه له
  دارید
  لـه. م چـووم لـه  بـه  بـه دا بـوو کـه وه  لـهم کـه هـ  بچم هـهۆدڤی نتهۆ مۆ ب وه سهی ئارنسۆی ب  لهستیو مه  دهککات

 ناچـار مـابووم  وه شـه کهی دیک هی ال هاتبووم و له)  وه شانهڕ و  ژهروگ سه (ایر  دهیشۆخ  نهی تووشک هی ال ه لکداکات
 یشتیــن  تــه  لــهوت کــهڕ   بــهنم،یــب  وهمۆ خــۆ بــک هیــ گــه جکــدا  خــهیورا ئــاپوــ ن  لــهکــان کــهڕۆ  گــهی قــه بــه  تــه لــه
 یخ هیبا پیرهات سه  بهکندی ه ره شهۆکو ت ئه. شتمی دانا،ژئاوڕۆ یخڕۆ   باکوور لهیکایمر  ئهیک  خهیکر شهۆکت
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 انیـنجام  ئـهگـر کھـه  چـهیرتـا  قـهی دژ وان لـه  ئـه کـرد کـه  دهی تانـه مـه و هه  ئهی باسیرۆ ز و به ئه.  وه امه گۆب
  و  گـشته  ئـه  باشـهی  ئـهم بکـه لی وه  ئـهیاری پرسـدا،یـکان  قـسهیاسـتڕ وه ن  له  کهت که  ههۆلم ب  ههککات. دابوو
  !  مه حکه  مه نهی بدر وه  ئهۆ بیو گووت ئه.  بووشاکرنج  سهرۆ زی که مه نجام دا؟ وه  ئهۆ بتان تانه مه هه

 یمـان و ئاکایمر  ئه له. ێ دک پتداران سه  دهڵ  گه  لهگۆالی دیانی ش وه ، ئه مه حکه  مه تهیو وام بکه رده  به که
 یرانـ شـهۆک تی ئـازادکردن  لـه جگـه بکـان هییـ قاز  کردبـوو کـهی وا مـه حکـه  مـه وام چوونـه رده ه بـشوو، پیژئاواڕۆ
  . وه تهنم  نهۆ بانی کهید یک هی  چارهین ده  مهیرمان  نافهیبات خه

 یتـ مـه  دوو هـهیر حـوکم  سـه  بـهی وه داچوونـه پیت هیرپرسا  به  کهMyron Bright تی برانۆری مای قاز
 Pruning ی نـاوکیکـ  و چـهMissou¬ri    لـهPlowshares nr 12 ی نـاوکیکـ  چـهی دژ  لـهیلـیپالگب

Hooksله   Siloپ سپ،م ت  ئهردرابووپ: "ی نووسی هیینیبئ ستهیو ت مه ینـ ده  مـهیرمـان  نافهیبات  خه  کهنی بگه 
  تـه  بـووهداۆیـ خ ش لـه مـه  و ئهێبر کار ده  بهیژی توند و ت ب  بهدا کهی دیسان  کهی دژ  لهدایکان اوازهی ج وازه ش له
ش  مـه  ئهو دراوهۆڕ گ وه اوازهی جییاسی سیستکار رهه  بهی ووانگهڕ   ماف لهیخالق ها ئه روه هه. گا مهۆ ک  لهکش به
  ."  بردووهیو باش ره  بهی مه ئیگا مهۆک

 ردراو سـپ مـه حکـه  مـه  بـهیرانـ شـهۆک تی قـازانج  جـار بـهکنـد هشیکـان  حاکمـه  کـه وتـووه کهڕ وات نانه ته
   لـهک هییـ قازکخرابـووڕ 1985 ی سـاینی هاو  لهیلی پالگبیران شهۆک تۆ ب  کهکدا هی مه حکه  مه له.  انشکاندووهیدا
 ی قـازۆی خـۆمانکاتـدا بـ  هـه  لـه  بوو کـه هڕ توو نده وه کرد، ئه  دهران شهۆک ت  لهیوانی پشتکر  دادوهاۆی گ وه ر ئه به

  . اگ  دهیشیر  دادوهڕۆیبوو، 
 ۆبـ. ۆڕێ گـ تـهدا ب مـه حکـه  و مـهران شـهۆک توان ن  لهشی هاوکار نگه هڕ یری پشتگ  له جگه بندا هیژخا در له
   چـوارده1987 یزسـتان. کان خوازهی ئاشت ه مهۆ کو نیر شهۆک ت ته  بوونهانۆی خۆر ب  دادوهرۆ زمان  ئه  له نموونه
 انیشـدار  بـهی نـاوکیکـ  چـهی دژ  لـهینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خهیت مه  هه  له وه ر ئه  به ر له و دادوه یس قاز که

 یرمـان  نافـهیبات  خهیران شهۆک توان نی دواتر هاوکارککات. ر کران سه سبه  و دهرانی گ وه سهیلۆ پن هی ال کرد، له
 و اسـای ک هیـ  ژمارهینۆڕی گۆی ه ووه ب هییم هاوکار  ئهداۆی خ  له وه  بوو، ئه و پ چکان هییر و قاز  و دادوهین ده مه
  .کان هییت هو زگا ده  دامودهیوت سووکه هه

ــ پک وه ــاژهشتر ــهکــردم پ  ئام ــه حکــه  م ــه کــهگۆالی د م ــه  ل ــو  دهڵ  گ ــه  کــهت ه ــ ال  ل ــازن هی   وه ره  و دادوهی ق
ن  کـه  ده و شـته  ئـهیتـ هیـرا نه نوکرۆ ج  به  که سانه و که  ئهڵ گه   له کهگۆالی دشی جاررۆز. ێکر  دهیت هیرا نهنو
 و کـار کرڵ  گـه  لـهشیکـ هۆیـ گفتوگ تـهب  ده مـه حکـه هـا مـه روه هـه. ێرکـ  دژ ده  لـهینـ ده  مـهیرمان  نافهیبات  خه که

  . بن دا حازر ده مه حکه  مه  لهت هیک شا ن و دواتر وه که  دهدا تیوان کار  ئه  که انهیزگا و داموده  ئهیند کارمه
  نـه بکرێکـر  پاشـتر ده وانـه ئـه. نکـر  دهێ تـاوتوکـان کـه هیـ  دژبـه داللهیستیـ و ئ گه موو به دا هه مه حکه  مه له
 یوت سووکه ر هه  سه  لهستو  و هه کهی دیانیت و هاوو مه حکه  مهیگران گووان ن  لهکانۆ باس و گفتوگیما بنه
 یکـخ هیـم با  و هـهکیمبولی سـیکـخ هیـم با  ههتوان  ده مه حکه  مه هی وهم ش به. ێردریربگ  وه مه حکه  مهیگالن وهت

  .تب  ههک هیایدک ماسم  وهی رانه کارکردکه
   لـهکنـد سـا  چـهی  مـاوه  لـهUwe Painke  نکـهی پا هڤـ ئوی نـاو  بـهیمـان  ئـهیخوازی ئاشـتیکـر شـهۆکت

 Kampanj för Civil Olyd¬nad یرانـ شـهۆک تیزڕیـ  خـت لـه واو وه کاندا، تـهشـتا  هـهی هیـ  دهیاسـتڕ وهن
och Avrustning" یکداما  و چهین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهییایکامپانو ب ناوبراو لـه. کرد  دهی کاراد"ندا هیـوا 

 یرمـان  نافهیبات  خهیران شهۆک تیزڕی   بهێ نویل کگه  خه وه  ئهۆباتن ب  خهیواز شنیکان باشتر مه حکه  مه بوو که
  .  بنست وهی  پهین مده
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دا  مـه حکـه  مـه  لـهکردنیشـدار  بـهۆ بـانیسـتانۆ خزم و د وه  نامهۆی ه  به مه حکه  مه درانه  دهی رانه شهۆک تو ئه
  . کردشتن بانگھ مه حکه  مهۆ بۆی خی که سه کلیندامان موو ئه  ههک هی شه قه. کرد  دهربانگد
 ۆ بـانییـ  نووسـراوهینـ  بـهێو ر لـه  هـه  کـه وه مه حکه  مهیر گهی کارر ژ وتنه که  دهک هی وه ش  بهوانشداربو به

 ی دژ  لـهین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهیشدار  به  کهینووس ده" نیکداما  و چهین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهییایکامپان"
  . ن  بکهPershing II raketerna دوو ینگیرش  پهیکان تهکڕۆ

ــ ال  لــه  کــهی انــهییاریو زان ودا ئــه  لــه  کــه کــه ژوور مــه حکــه  مــهۆیهــ    لــه وه ره  و دادوهر زهر دوو پــار  هــهن هی
 دا،یـلی پالگبیلـ رگه شهۆک تی مه حکه  مهی  ماوه له. بن  و ئاشکرا دهووڕ  نهخر  ده، وه تهشاردر  دهدایرم  فهۆیگفتوگ

  وه  ئـهین،  باسـ کـه  دهانیشتنـ بانگ مـه حکـه  مـهۆ بت هیک شا کان وه ره  دادوه که نی که  ده کارانهو کر  داوا له مهئ
  . ن که  ده چیوان چ  ئه ن که بکه

 ،ێوانـدر ب مـه حکـه  مـه  لـه وه کهسـت بـه  چ مـه  بـه وه  ئـهـی پ بـه. نقخـو  دهانی شـرۆ ز مـه حکه  مهدایاستڕ  له
  . ێکار ببر  به مه حکه  مه وه اوازهی جیگاڕ چوار   لهێکر ده

  . نهنگ سه ت نزم هه که وه  کرده،یربگر م وه  کهی سزا وه  ئهۆب -1
  نجـام داوه  ئهتیاسای یک هی وه  کرده  که  بکه وه  ئهیباس.   بکهتۆ خ  لهیرگر  به کهی دیاساکانی یپشت پا به -2
  وه  ئـهی شـه  بانگـهێکر ها ده روه هه.   کردووهتۆ خ  لهتیرگر  بهنکا هیی وه ته  و نهیی وه ته ونه ناسای ی پ  به چوونکه

 ی  مـافکـان، هیی سرووشـت مافـه.   کـردووهکـان هیینـسانی ئ  مافـه  لـهتیـزگاری پار وه کانـه تـه مـه  هـهۆی هـ  به  کهی بکه
 کانـدا هیینـسانی ئ  مافـه انن لـهتـو ن، ده  هـهدا مـه ئیلتوور  کهینیۆسی تراد  له  که کهی دیکان هییخالق  ئه الن و مافه گه
س   کـه نـابۆتـ: " ودا هـاتووه  لـه  کـه مـه نجـه پیستوور  ده،ێ بکری باسێکر  دهداو  له  کهک هی نموونه.  بگرنج

  ." یبکوژ
 شـت   و کامـهاسـتڕ شـت   کامـه  کـه وه وه  بـا لـهی کـه  دهی باسی کارانهۆو ه ئه.   بکه انهییخالق  ئهیرگر به -3

 اسـای ش پـ  وهیاسـتڕ  ستهیـو پرجارۆ ز  کهێ بکر وه  ئهی باسێکر  ده  که هیدا رهل.  گرتبانی رچاوه  سه، هیینسانیئ
  . نگترهی گراسای   لهنسانی ئیانی ژ وه  ئهانی ،ێبخر

 و اری پرسـرـ ژ ر بخـه  دژبـهینـ هیـ الی  بکـهتۆ خـ  لـهیرگر  به وه  ئهی بات له.   بکهروژ ره  سه که مه حکه مه -4
  .  بکهیاوانبارت

 دا دوو و سـک، هیـ یکـان هـ خا  لـه  کـهی وازه شـو سـ  لـهیلـی پالگبیرانـ شهۆک تیل گه مه حکه  مهی ربهۆ ز له
  اسـتهڕ شت   کامه وه ر ئه  سه  لهکگۆالی د شهیم  هه  که هی وه  ئهیت هڕ  بنهیت خه. ێریگ رده  وهک  کهکرا، پی ئاماژه
 یکـان سـته بـه  مـهنیـ ده  دهڵو  و هـهنیـ کـه  ده وه مـه حکـه  مـهی زمـان  لـهاسـای ی باسـ مهئ. ڕێۆ گ تهدا ب مه حکه  مه له
 کـان هییـخالق  ئـه هیی گـشت خـه هیـ بای باسـنیتـوان  ده هیـ وهم شـ بـه.  وه نـهی  بکهی ش و زمانه ر ئه  ههیپشت پا  بهمانۆخ
 یر  بکـه  دژ بـهینـ هی ال مه ئکوو به.  هی  هه وه هییس  کهیرگر  به  بهیند وهمتر پ دا که مه حکه  مه  لهگۆالید. نی بکه
  .نی که  تاوانبار دهاستڕ و نااوی نا شی وه کرده

  دان بـه مـل نـه "یواز شـێکـر  ده وه ره  سـهیکـان کـراوهپ  ئامـاژه وازه شـ رگـرتن لـه  وهکـ  کـهڵ  گه  لههاوکات
 رۆپاشــان ز. ێرز  دابمــهیرمــ  فــهیکگۆالیــ د  کــهنقخــو  ده انهیو شــ  ئــهیکراســۆمید. ێکــار ببــر ش بــه"یهاوکــار
.  بچـ وهڕـ  دژ بـهینـ هیـ الیکـان رجـه رت و مـه  و شـهمـا ر بنـه  سـه  لـه کـه گهۆالی د  کهێدر  نه گهڕ   که هییسرووشت

  ستهیـودا پ و کاتـه  لـه وه  ئـهێگـریاڕ یستیـبـوو و و  نـهڵ د  بـهی کـه گـهۆالی د  لـهکشـ  دژ بـهینـ هیـر هـاتوو ال گه ئه
.  وه تهبکرسـتپ  دهگۆالیـ د کـهی دیک جـار هیـ وه  ئـهی شانهیـ نداۆیـ خ  لـهینگـ دهـب. ێردرـبژ  هـهینگ ده بیوازش
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   لـهینگـ دهـ ب هۆیـر ب هـه. ێابگـرڕ  انـهییکراتۆمی دیگۆالیـ دێو ھـهی  دژ دهینـ هی ال  که هی وه  ئهی شانهیمانکاتدا ن هه له
  .گۆالی د  لهنگی گریکش  به تهب  دهداۆیخ

 م کــه هیــ  بنــه  دهکــان هییــ ئوروپــا و ئوروپا م کــه  بکــه وه  ئــهی باســمــداو  هــهۆ ئورالنــدی مــه حکــه  مــه  لــهکــکات
ــ  چــهیکــان هییــقوربان ــهیتــکڕۆ یک ــیکــانم ر قــسه  ، دادوهPershing II دوو ینگیرشــ  پ ــ. ی ب ــهشیمن ــات  ل  ی ب
 ی  و دواتـر پاشـماوهانـدی اگـهڕکـان  ژاره ن و هـهیکـداما چه ی گهڕ یکان هی قوربانۆ بمینگ ده بکک کردن خوله قسه
  .بژارد  ههمینگ دهش ب که مه حکه مه

 Pennsylvania اناڤیلینـسی پ  لـهیلـی پالگبیتـ مـه  ههم که هی   له  کهElmer Maas ماس رلم ئککات
 ۆی خـ  لهیرگر  بهدرا نه پی گه، ر مه حکه  مه  درابوو به وه شه هۆیو ه ر به  کردبوو و ههیشدار  به 1980ی سا له

   کـه وتـووه کـه  جار ههکنده.  کردی قاز  لهانی پشتش مه حکه  مهیشداران ها به روه  و ههران شهۆکموو ت بکا، هه
  .  دراوه پی ژهر در ش هه مه حکه  مهۆی هی وه ره  ده  له مه حکه  مه وه رانه شهۆک تن هی ال له

. ربگـرن  وهزگـار پار  لـهیتـ ارمـهی سـتانۆ دیلـ  گرووپگـه  کـه هیـ وه کانـدا ئـه مـه حکـه  مـهیت کا  له کهی دیکپرس
 زگـار پاریرکـ ئـه.  بکـاۆی خـینتـی کل  لـهیرگـر و بـه  ئـه  بـووهکـنۆر چ  هـه  کـهێو  دهی وه  ئهیزگار پاری شهپ
ر  ر هـاتوو دادوه گـه ئـه.   نـهانیـ  هیـ پیاسـتڕ ی گـه ر بـه  دادوهایـئا  دا بکـا کـه وه ر ئـه  سه  بهیر ده  چاوه  که هی وه ئه
  . نز  دابهۆی خیم  کهی النۆ بدا سزا بڵ  هه  که هی وه  ئهزگار پاریرک  ئه وه م ئه ر ده  به  خستهیشیواو  تهی گه به

   کـهسـتانداۆ دیلـ ه گرووپگیست به  ئامانج و مهڵ  گه  لهزگار پاریست به  مه  که هی هیو مانا دا به وه  کرده  له مه ئه
ر  هـه.  وه هییـت هیـ دژا تـهو  بکـه،ۆڕێ گـ تـه بکـگۆالین و د  بـاس بکـهیستکار رهه  بهیکان انهیموو ش  ههێو انھهی ده
  چوونکـه. ن  بکـهیرگر  بهانۆی خ  لهانۆیگرن و خ  نهزگارن پار ده  دهڵو  ههستانۆ دیل  گرووپگهیران شهۆک ت هۆیب

 ێکـر  ده  که هیی سرووشتستدایو پی کات له. ێ بکریرگر  به وه ک ئه  نه گهۆالی دینانکھ  پ مه حکه  مه ست له به مه
  .ێردریربگ  وهک  کهژکاراوڕک   وهکان زگاره پار له

  
   مه حکه  مهیاکانیاجی ج شه به
ــه ــهر ه ــه  م ــه حک ــ م ــهک هی ــ پ  ل ــهنج ــاتووهش پ  ب ــواز:  کھ ــزا، یداخ ــهڕ س ــهی وه وونکردن ــاوان، ب ــه  ت ــ، گ  ی باس

  . ێبر کار ده  بهکاندا وتووه شکهپ  وه لتووره  کهی ربهۆ ز  له زهڕیم  ئه.  و حوکموتن کهۆست ئه وه
  وه  ئـهیانیشـ. ێبردر  دهیک تاوانبارکردن ناو  وهدا ژانهڕۆ ی زمان  له کا که  دهش شکه سزا پی داخوازر دادوه

  .ێ بگرۆیست ئه  وهانی  وه  بکاتهد هڕ اسای ینانرپ ژ  لهانی. ێ بگرۆست ئه  وه که  تاوانهر کهیرگر  به هی هه
ر  گـه گـرم ئـه  دهۆسـت ئـه  وه وه  ئـهم  بـه خـستب پـرـ ژ  لـهکم هیاسای  وه مه که وه  کردهۆی ه  به هیموان من پ-
  .خست ده  پر ژ  لهاسامیکان  ژاره  ههی دژ  له وه گرتبا ئه کم نه  چهی وه ره  ده  ناردنه  بهشهاتباو پ
  ک لـه  چـهی وه ره  ده  ناردنـهی دژ  لـهی وه پـاش ئـه) دیسـو (االڤـ  ئـودهی مـه حکـه  مـه  من بـوو لـهیم  وه مه ئه

   لـهران شـهۆک تدایـن ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـه  لـه  کـه هیی ئاسـارۆ ز مـه  لـه جگـهب.  کردبـوومیشـدار  بهکدات مه هه
و   لـهاسـای ینـانرپ ژ  لـهی خـود ن کـه کـه  ده وه  ئـهی شه مانکاتدا بانگه  هه  لهم گرن به  دهۆست ئه  وهاسای ینانرپژ
  .  بووهستیو،  پ  خراوه پر ژ  له اساکهی  دا که رجه لوومه هه

 ایـ ج  بـه ر کامـه  هـهیرگـر م بـه ر و هـه م دادوه ر دوو هـه  هـه  کـه هیـ وه  ئـه مـه حکـه  مـهینگی گری دواتریش به
 ۆڕیپـ  و نـه جـ بـیاریر پرسـ ر هـاتوو دادوه گـه ئه.  وه نهگ  ده وه انهۆی خی وانگهڕ   لهاسای ینانرپ ژ  لهیووداوڕ

ــه ــا وه کــرد ئ ــوون پیازڕ ن ــ ب ــل. ێدر  دهشانی ــدا ره ــهیانی شــ هی ــه  کــهێکــد پ وه  ئ ــهاری پرســۆیخــۆ بر کــهیرگر  ب    ل
 ۆڤ مـر مـه  لـه جگـهب. نکـد پیـیخالق  ئـهیکگۆالی د  باس وۆڕی گ نانه هیانی ش مه ئه. ر بکا  دادوهیکان ته هیشا
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 ی وه وونکردنـهڕ دایـکان  کاروبـارهڵ  گه  لهیند وه پ  دژ لهین هی بکا و داوا بکا ال  ئاراستهتنکرۆ کیاری پرسێدکار
  . بداستیوپ

  کـه تـه مـه  هـهیوودانـڕ یرۆ جیتوانن باس  دهانیکان ته هی شایت ارمهی   دراوان بهڵپا  وهت مهۆر ت  پاش دادوه له
 ی هــ  گــهنۆ چــان،یــ ژ  لــهکــان نگــهی گر ووداوهڕس و   کــه،ییســ  کــهی نهیشــ پێکــر  دهووداوڕ ی وه انــهگ. ن بکــه
 داییـ دوای مه له. ێ بگرۆ خ  لهت مه  ههینجامدان  ئهۆی ه ته  بووهی هییک ره  سه کارهۆو ه  و ئه ژراوه دار که ته مه هه
  نـه ویشاندانی نۆی ه به.   پاراستووهانیکان هیی وه ته ونه ناسای ران تبه مه  هه  کهێ بکر وه  ئهیباس ێکر  ده  نموونهۆب

 کـان لهۆمبی درووشـم و سـیشاندانیـ نم نـاب به.  وه ته زل بکرووداوڕ یوودانڕ یوت هڕ  نگه هڕ ووداو،ڕ ی وه انهو گ
.  وه تـهندر بخو مـه حکـه  مـه  لـه تـه مـه  هـهیانۆیـ داخ کـهی دیک جـار  کهب ش هه وه  ئهیانی ش نگه هڕ. ن بکرری ب له

  .ننخو ش ده مه حکه  مهۆی هو ن  لهکان ته مه  ههیمان سروود  ههر شهۆک تک هی ژماره
 یکارند و کر موو کارمه هه.  وه ته بگ وه هۆی خی زمان  لهووداوڕ یوودانڕ یوت هڕ یت هینۆ چتوان  دهشیت هیشا

ر  گـه ئـه.   داوهیووڕوان   ئـهی کـارین شـو  لـه ن کـه  بکـه تـه مـه و هه  ئهی باست هیک شا توانن وه  دهک هی کهیر هش
  وه  کـرا، ئـهیشووترـ پیتـ مـهۆ تی باسـانیـ ڵ پـا هیـ خرایسـ  کـهیتـ مـهۆ ت وه ره  دادوهن هیـ ال  لـهکـر شهۆکهاتوو ت

 ی دانـ تـوانن بـه  دهزاش هڕ و شـارارۆ پـسپیسـان کـه.  وه  بخاتـهۆدر   وهکـان تـه مـهۆ بـدا و تیت هی شاتوان  دهکستۆد
 م ھه ســیھــانی جیرجــ لوومــه ر هــه  ســه  لــهیاریــ و زانکــان هییــ وه تــه ونــه ناســایر   ســه  لــهیاریــ زان،یتــ بــهی تایاریــزان

  .ن  بکهراوی گیران شهۆک تیهاوکار
   لـه ارانهیم پرسـ  ئـهیکردنـ. کـا  دهاری پرسـت هیشـا  م لـه  و هـهدراوـپا  وهت مهۆ ت م له  ههنیتڕۆک   وهر دادوه

 و شهـ و کنـربگ  وهیاسـتڕ یوال ره  بـه کـه وان باسـه  ئه  کهنخس هڕ  دهران شهۆک تۆ ب له و هه  ئه وه ره  دادوهن هیال
  . ن  بکهشانیسن  دهکان گرتووه باوو ج ه هه

 و یتـ هییاریرپرسـ  و پـه کـه ته مه توانن هه  دهیرگر  و بهر  دادوه وه  ئهت مه  ههیکارۆ هو نهیش پی پاش باس له
  .نننگ سه  هه که ته مه  ههیوتن کهۆست ئه وه

  کـه تـه مـه سـت هـه بـه  مه  کامهۆب:  ک وه. ێ بکرت مه  ههیست به  ئامانج و مهی باسێکر  ده  که هیدا رده ئا ل
   و کامـهاسـتڕ شـت  دا؟  کامـه  دهک هیـ چ مانایژی ناتونـدوتیبات  خهانی ین ده  مهیرمان  نافهیبات نجامدرا؟ خه ئه
  ؟ێو که  ده کۆیست  ئه  وهیت هیرپرسا  به؟ هی ه هه

  تـهسـت ببر بـه  مـه و کامـه ره  بـه مـه حکـه  مـهیوتـ هڕ  م کـه رده  بـه تـه واش بخریاریشنـ پێکر  ده  که هییئاسا
   کـه بـ وه ر ئـه  سـه  لـه که  باسهێکر  دهنگ،ی گرش ادهڕمان   هه به. ب  هه  سزاوه  بهیند وه پێکر  ده مه ئه. شپ

   لــه  کــهێردریــ بگکــان هییــ تاونبار وه  کــرده  لــهیریشگــ پ وه  ئــهۆ بــن تــوانن چ بکــه  دهانیــتر و هاوو  دادوه،یقــاز
  .   دانراوه سته به و مه ر ئه  ههۆ ب مه حکه  مهتدا هڕ بنه

 ێنـدرلم سـه  سـزا ده  کـه هی هیو مانا  به مه  ئه چوونکه.  ه  گه  لهی شه کدایۆ خ  لهێم بکر  کهی سزای داوا که
   کـردووهمیی نائاسـایکر مـن کـار گـه ئـه. م کـه  ئـازادبوون دهی داوا وه  ئـهی بـات  لـهمۆ خـۆمـن بـ.   کـراوه هـ  هـهانی

  جگـهب.   نـاوه پـرـ ژ  لـهاسـامی  وه ه زانابوونـ  جـار بـهرۆ مـن ز چوونکه  وه تهدر ببۆ قورسم بی سزاب وابوو ده که
 ۆخ بهۆ خی وه ک دژکرده  وهکان ته مه هه. ندر نجام ده  ئه وه کهکوپڕ یژڕ ه و گه رنامه  به  بهکان ته مه  هه مه له

  . ن  بدهانک ته مه  هه  به ژه در کهی دینسا  که  کهنی که  دهی داوا مهش ئ مه  ئهیاڕ ره سه. کراون  نهییزا و هاکه
 مـادام سـزا م بـه.  هیـ سـزا ن  بـهواممـن بـ.  سزامی وه نهی بینگر هی من ال  که هی ن هیو مانا  بهدای خو  له مه ئه

  .ن  بکهوت سوکه  من ههڵ  گه  لهاوازی جیک هی وه ش  بهێو  من نامھه هی هه
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 ینـ ده  مـهیرمـان  نافـهی وه  کـرده مـه حکـه ه مـانیـ  وه رکـرد ئـه  دهی ئـازادبوونیاریـ ب مـه حکـه  هاتوو مـهر گه ئه
  . ...ن بات بده  خه  به ژه در  که کهی دیک  خهۆ ب که هیی پشتگرداۆی خ ش له مه ئه.  لماندووه سه

بـات   خـه  بـه ژهـ در کـهی دیکـ  خه وه  ئهۆ هاندان ب تهب  دهسانی د وه  ئهندراپ  سزا سهیاری هاتووش بر گه ئه
 و نیـ  سـزادان بکـهیاری ب  شکات لهنیتوان  ده وه  ئهنی  بدهگۆالی د  به ژه و درنی بتوان وه  ئهۆب. نست وه ن و نه بده
 ی مـافران شـهۆک پـاش شـکاتکردن، ت  کـهێ نـاکر وه  ئـهڕـی  چـاوه ارهیـد. ێر بـد پی ژه در مه حکه  مه هی وهوش به
 یتـ هڕ  بنـه  پرسـهی وه چوارچ کان له  باسه  کهنخس هڕ  ده انهیو ش  ئه بایک هی مه حکه  مهم  به وه ربگرنه  وهانۆیخ

  .ێ بدر پانی ژه درکاندا هییپینس و پره
  
  یستکار رهه  بهیزه
  ر سزا  سه له
  ر ترسدا  سه  بهوتن رکه سه

دا  وه  کـرده ه ل  که  ئازادکردنهی حوکمت بهی تای له سه مه. ین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه  له نگهی گریکش سزا به"
  هۆیـرب هـه.  بـوومووڕو ره  بـه زهـم  ت  ئـهڵ  گـه  جـار لـهرۆمـن ز".   دادگـاوهن هیـ ال  لـه تـه مـه  ههیلماندن  سهی مانا به
 ی توانــا نگــه هڕهــا  روه  و هــه خانــهیند  بــه  لــهیاگرۆڕ خــی توانــایتــ هیــنۆ چیر باســ  ســه  بچمــهی وه ر لــه  بــهێو مھــه ده
 ی باسـێو مھه  ده مه  له جگهب. م  بخهیشپ م و وه  بکه زهم ت  ئهی باسی قوو  بهک ب،یارلستک رهه  بهینجامدان ئه
  .م ت بکه رامه  بوون و غه خانهیند  به  لهی بات  له  پارهیدان

 کـسان هیـ یکـ هیـگا مـهۆ و کنی بگـریژیـ توونـد وت  بـهش پـ  کهێگر  دهشمان پکان هییس  که  ئاکامه  لهترس
 یرگرتنــ وه) ڵکــساۆپاراد (یــی دووالیکــ هیــ وه شــ ر ترســدا بــه  ســه وتــن بــه رکــه  شــکاندن و ســهیمرازئــا. نینــکبپ

  . سزایرگرتن  و وهڵ قبوانی  هییرمان  نافهیکان ئاکامه
 ۆی ه ته ببش که هیستکار رهه ر هاتوو به گه ن، ئه که  دهیستکار رهه  بهیکسان هی نای دژ  لهکان هۆڤ مرککات

   کـه هیـ هیو مانا  بهداۆی خ  له مه  کردن، ئهیندانی زانیت  رامه  غهی، دان مه حکه  مه شرانهر کار، ک  سه رکردن له ده
 ی کردنـۆڵنترۆ کـ  سـزا کـهیتـ هڕ  بنهیکارکرد: ێ بگوترێکر  دهتتر کونکریک هی وه ش  بهانی. چ  دهو ن سزا  له
 ۆڵ کـونترانۆیـخۆ بانۆیـ خانیت هاوو کا که  وادهداۆی خ  سزا لهیرس تانی  زهینترنالیئ. چ  دهنی  به  له انهییتهاوو
  .انۆی خیوان ندانهی ز بنه  دهکان هۆڤ مرانی. ن بکه

   بـه اسـتهڕ ی پی وه  ئهک هییت هاووککات. ن دانانرێو  له  که کهسان  کهۆ بکداموو شت  ههش پ  لهندانیز
 یر چـ گـه ئـه. نننـدرووخڕ  ده  کـهکـانن ندانـهی زیواریـ د وه دا، ئه  دهیجامن  سزا ئهیترس  مهیر چاو گرتن  به  لهب
  وه ننـهم  دهنـدانی ز  لـهلۆمبیک سـ  وهکـان هییـندانیز. نـم  دهۆی خــی ج ر لـه  هـهدای که هییکیزی مانا ف  لهندانیز
و  ئـه _ ـی وه  هـهیکـان هییـندانی زم هبـ. یکـ  خـه ته هی گه  دهندانی زی وه ره  ده  لهانی که  کارهیلکۆمبی سی مانام به
 یریــنج تــوانن زه  دهینــ ده  مــهیانرمــ  نافــهیبــات  خــهینجامــدان  ئــه بــه _ نــداننی زیواریــ دی وه ره  ده  لــهی انــهیتهاو
  .  انۆی خیوان ندانهی ز نه که  نهانۆین و خ  بدهیو ف وه نه  بکهانیکان هیپ

م  ئـه. اسادای ی خستن پر ژ  لهی کات  له کانمانه وه  کردهی ئاکامییس  کهی ترسمان، پی نهیق استهڕ  یرینج زه
 و یتـ هیـ مـهۆ کیکـ هیـ کھاتـه پکمـوو شـت  ههش پمان پیرینج  زهکوو به.  هی نیژۆلۆکی سایک ترساین  ته ترسه
   لـهکـ  خـهداڤینای سـکاندیتـان و لـه.  هیـ  هـهیاوازی جیکد هی ڵ  گه ه ل رانهینج  زه رهۆم ج  ئهیکھاتنپ.  هییلتوور که
 نیتـوان  دهنۆ و چـن کـه دهـ چاومـان لنۆ چـکانمـان سـتهۆ د وه  ئـهانیـ  رگه فانی کار یستدان ده  لهی مانه شیترس
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   لـهانیـ. ترسـن  دهت، مـهرا  غـهی دانـانیـ نیـ نجـام بـده  ئـه هما  بنهی کاریاندنڕسوو ر هه رانبه  به کانمان له رکه ئه
  .نی که  ده چمانۆ خۆ بکندانی  زمانۆ خ  که هی مانه ئه یموو  ههیترس

 ی ترسـ وت کـه رکـه  دهمـانۆکـاو ب  نـه  لـهشـتڕ دایلـی پالگبیکـت مـه  هـهی ه  گهیدی سویک گرووپککات
 ش پـیکـان هییـکار ئامـادهۆ خ لـه.  بـوونگتری گرووپ گریندامان  ئهۆ بندانی ز وتنه  کهی ترس  لهکان هیی ئابوور ئاکامه
 کـان ره شـهۆک ت  لـه  کامـهچیهـ. رخـان کـرد  تـهنـدانی ز نهوت  کهی کاتی باسۆخت ب  وهکمانعات ند سه  چهتدا مه هه
 ی وره  گـه ره  هـهی خورپـه هـ تـرس و د وت کـه رکـه  دهمـانۆ دواتـر بم بـوو بـه  نـهداـ د  لـهیندانی ز وتنه  کهیترس
   .ت بوو رامه  غهی دانی مانه گرووپ شیندامان ئه

  نـه دهیـ ب انـهی  هـهی هیـ و پـاره  ئه وه رچن ئه ت ده رامه  غهی دانی بارر ژ  له وه ر ئه  به  بوون لهدا رهیو ب  له ربهۆز
  . انیکان هما  بنهیندامان ئه

 ی دانـی ترسـ– ڵ سـای سـ  بـهکیـ نز–نجتـر بـوون   گـهک هیـ ادهڕ تـا یکـان ندامـه  ئه  کهدا کهی دیک گرووپ له
 انیـ انیـژ مـهۆ ک  بـهین شـو  له که" کان هیڤلترنات  ئه هۆڤمر "  له م گرووپه  ئهیندامان ئه. بوو  نه هی ادهڕ و ت به رامه غه
متــر  ر کــه رمانبــه  فــهانیــ ســتاۆ مامر،ۆک دوکتــ  وه  نموونــهۆ بــیســان  کــه  و لــهانیــژ کانــدا ده  گونــده بــاخ لــه  خانــه لــه
 ی کـه وه گوتنـه  وانهانی ی که ر کاره  سه  چ بهی وه  ئهی ترساتری زم که هی یگرووپ. کھاتبوونقامگرتووتر بوون، پ سه
  .ربگرن  پشوو وهراو اندهی وان نه  جار ئهکنده. م  دووهیتا گرووپ بوو هه  هه،ێد

  .مۆڕم بگ که  کارهی کات کهی دیک من جار  که هی نشۆ خی من پی که وه گره ج-
  .ێکر ردا ده  سه  بهم هۆو و ب  نقه وه کانمه  هاوکارهن هی ال  له کهیر  خه-
  .نمنگ سه  ههک هینشای ئێو مھه  ده مه و ده  ئهاستڕ   ناتوانم، چوونکه و کاته  نا، ئه-
 ی ادهڕ  وه ئـه. کانـدا هییـندانی زیاکردنـڕم  ر ده  بـه  لـهسـپۆ ک تـهب  ده  کـه هیـ نندانی زیکان وارهی دیرز  به وه ئه

   لـه  کـه هی سزاڵ  گه  له مه ئیند وه پکوو به. نی که  دهیندانی زمانداۆ خو ن  لهمانۆخ   که هی سزا نیرۆ و زیم که
  شهیــم کــاردابوو هــه  لــهیکۆ کــونتر  کــه هیــ هیــو مانا  بــهداۆیــ خ  لــه مــه ئــه. نــ  دادهیر گــهی ســزا کاریتــ هییــنۆر چ ســه
  .ن  دادهۆی خیرۆ زیر گهیکار

...  
تـرس .  هی سـزایکـان هییسـ  کـه  سـزا و دواتـر ئاکامـهینـدکردن سـه  پـهیا خود سز  ترس لهی البردنی سته ره که

  .بم  دهڵر ترسدا زا  سه  من بهم به. م هی نا وه  ترسهی ال من له.  هی داێو له
 داۆیــ خ  ســزا لــه وه  ئــهن،ــی بنادیــ بنیکــسان هیــ پتریکــ هیــگا مــهۆ ک وه  ئــهۆ بــ ســپهۆ کنیــی تــرس دوا وه رئــه  بــه لــه

  .  هیین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهیش به نینگتریگر
 بـ  نـه مـه ر ئـه گـه ئـه. ون رکه  ترسدا سه ر ترس له  سه  به  کهون که  واههۆڤی مرب  ده وه  ئهب  ترس ههتا هه

  . نڕسوو  دهمان  هه ژانهڕۆ   که  و ترسهب  دهڵرماندا زا  سه  ترس به وه ئه
ر   سـه  لـه هیـ وهم شـ  ئا بـه 1849ی سا  لهشتر پرۆ زHenry David Thoreau ۆئ توردیڤی  دهینه
 یمـا ر بنـه  سـه  لـه  کهکدات  حکوومهیت سته  دهر ژ له: " ێدو  دهین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهیر گهی کاریپینس پره
ق و   حـهیرگرتنـ  وهۆ بـی قـه رحـه  بـه نهو شو  ئه تهب  دهندانی زی خود وه کا ئه  دهندانی زیچاپڕ کس  کهیق ناحه
 ی ئـازاد  بـهکـان نـسانهی ئداـو  لـه  کـهیتـ هی  ههت ماساچووس  که کهن شو  تاقه،ۆم ئی باره  له نهم شو ئه. یاستڕ
 ینـدانیمـان ز  هـهش نهو شـو  ئـه، وه کـهی دیکـان  خـه  بـه وه تـه سـتراونه متـر بـه  و کـهنیـژ ده)  وه هییـژدانی وی بـار له(

   بـهکنـسانیودا ئ  لـه  کـهکـایمر  ئـهیدار رده  بـهیت  حکوومهیت سته  دهر ژ  له کهن شو تاقه " مه ئه".  تهماساچووس
 انیـر گـهی کارندانـدای ز  لـهکـان نسانهی ئ  که بدا هڕ و باوه  لهکس  کهتوور ب گه ئه. ی بژی ئازاد  بهتوان  دهژدانیو
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ن،  بـات بکـه  ناتوانن خـهنداندای زیواری چواردو ن  لهتریوان ئ  و ئه ناگات هو  دهی گو  بهانیازڕ ناینگ  و دهننام
تـوانن   دهنـدانی زوـ نیسـان  کهنۆ و چ زترهه  بهیی واشه  و چه ه  هه  لهیاستڕ  شهیم  هه  که نازان سه و که  ئه وه ئه
  "…ب  ههانییر گهی و کارنن هی  بگه وه ره  ده  بهانۆی خینگ ده

 یکسـ کـه.  ووهیـ دینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـهی وه  پـشتهیزـک ه  وهیکـان هییسـ  که امهروا ئاک  ههشیگاند
 رۆ ز  کـه هیـ  هـهۆی خـیتـ بـهی تایزـ هدایاسـتڕ یناو پ  لهشانجر ک ئازار و زه : "   که هیدا هڕ و باوه  لهیاگراهیسات
  ".. زترهه  و ئاسن بهریمش  شهیز ه  لهرۆز

  
س   کـهرۆز. دا  دهزـ ه  کـه هیـ ئـازار نی خـود وه ئـه.  هیـ نیر روه  پـهدیـه  شـهینـ ده  مـهیمانر  نافهیبات  خهم به

 ئازار  ر ترس له  سه  بهۆڤ مر  کهێگر  ده رچاوه  سه وه وه  لهیرمان  نافهیزه. ننڕ په ده تندانی زی  ماوهیئاسان به
 و ناچارمـان کـا دهـ وامـان ل مـه ر ئـه هـه.  هی ترسـدار  سـه  بوون بـهڵ زایود خ  لهزمیکانیم. ێو که رده جردا سه و زه
  .نینیب  وهکان انهی ش کا که ده

ر   بـه  له مهئ.  وه نه ناه کهی دیکس موو که  ههۆ بکان انهی ش چوونکه.  هی مه  ئهی وانه چه پ  بهیر روه  پهدیه شه
  .ن مه ئیو هشان پو ئه. نو  دهشمانۆ خی قوربان تهۆ کرد مه ئۆ بانۆیوان خ  ئه وه ئه

 ننـسـت د ده  وهی ئـازادک کاتاین  ته مهئ.  ئازادمان بکا ناتوانمانۆ خ  له جگه ب کهی دیکس  کهچی هم به
 ستادـب گر تـار لـه  قـهیکڕیخـو لکـکات. نیـ نـد بکـه سـه  پـهیکـان هییسـ  کـه  و ئاکامـهنی بـڵر ترسـدا زا  سـه  به که

Grebbestadرپ  سهدی سو  لهل لـه یچ کھـه  چـهیتـار  قـهینڕیخـو هیـ خرایرکرانـ  دهیترسـ  مـه وه  کـرد ئـهگـر  
 یسـان  کـه وه  ئـهۆی هـ تار بوو به  قهڕیخو لیکان هییس  که  ئاکامهیترس  مهیند سه  و په رکرانه م ده ر ئه هه. م رده به
  . هان بداین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهینجامدان  ئهۆ ب کهید

 داۆیـ خ  لـه وه  ئـهێ بکـرینـ نھ  بـهیرمان  و نافهیربچ  سزا دهی بارر ژ  لهانی ێ بکر مه  ئهی وانه چه پ  به که
  .کا  دهز ه  سزا بهیر گهی کارۆی خۆرچوون ب  دهکان هییس  که  ئاکامهر ژ له.  هییرمان  فهیند سه په

  
 Lars Falken¬berg انیـر نبـهتار الرش فالک  قهیخور ئاسن لیگاڕ یکاران کر س له  دوو کهککات

،  وه ک بــوو، ئاگــادار کــرده  چــه  کــه،ڕێ بخــوــی لێو  شــهۆرار بــوو بــ و قــه  ئــه  کــهی تــاره و قــه  ئــهی بــاریرۆ جــ لــه
کـا،    نـهییزا  قهیزگا  و دامودهSJتار   قهی دارهی ئڵ  گه  له شه کی تووشۆی خ وه  ئهۆ بوو ب وه و ئه  ئهیڤیرنات لته ئه
 یژدانـی و  بـوو کـهیخالقـ  ئـهییسـ  کـهیکـ هیـ وه  کـرده مه ئه. ێر ببوۆیر کار خ  سه  چوونه  بخا و لهشۆخ  نهۆیخ

ت  بـاره  سـهی کـهی دیکان هڕخوتارل  قهڕی  باوه بوو که  نهکیڤرنات تهمانکاتدا ئا  هه  لهم به. کرد  ده  ئاسوودهیالرش
  ....ا بکمی قا، ب دواوه  بهیرکران  ده  کهیژدانی ویبوواردنۆ خ به

 ییوناکـــاڕ یی کارابـــا  لـــه  کـــهتمیـــ دۆاگی ســـانت  لـــهنیژارنـــش  هـــهیکـــک هڕ  گـــه  چوومـــه 1987ی ســـاکـــکات
ــهۆک ــه ن ــاره، وه کان ــ  ک ــا ب ــد هۆب ــاکن ــ کڵ م ــدان.  شراوه ــبا  کــارهک هڕ  گــهیشتووانی ــه. یدز  دهانی ــه مــه ئ ــار  ل  ی ب
و   لـهیتـوان انـدهی بـا نـه  کـاره بـ  بـه کـه و خـه  ئـه چوونکـه بـوو، یرگـر نـد و بـه سه  پهی گه جیواو ته  به وه هییخالق ئه

 چی هــ  بــهشتووانیــ دان کــرد کــه  دهی وا وه م کــرده ر ئــه مانکاتــدا هــه  هــه  لــهم بــه. ن  بکــهڵ دا هــه ختــه  ســه زســتانه
   کـهکـرد  دهیوا  مـه ر ئـه هـه. ێو ربکه ده  وهانی که که هڕ  گه ت له  حکوومهیمودوو  ده ن که که  نهک کارک هی وهش
   لـه گـهڕ دایاسـتڕ  لـه. ن که ت نه  حکوومه رزان له  ههیبا  کارهیوان داوا  ئهتری و ئێر ببوکخستنۆڕ خ وان له ئه
  . وه هینرایب ده  نهک هی گاچارهڕ  و داخرانه ربازبوون له  دهۆب.  داخرابووکاندا انهیم ش ر ده به
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 نیمـانۆ خۆ بـ وه  ئـهسانیـ دم بـه.   ئاسـانتره گاچـارهڕ ی وه تنـهی دکرابن،نی دابکان هییتا ره  سه هییستیو پککات
  .شک ادهڕ کردنۆنترۆکۆو خ ره  بهۆڤ مرداۆی خ  له مه ئه. نی ده س ده  ده  له انانهیو ش  ئه وه  ترسهۆی ه  به که

 ی  دانــه  دانــه بتــوان  کــهبــ  هــهیسیــلۆ پ نــده وه  ئــه نــاتوان هیــ  هــهادایــ دن ت لــه  حکوومــهنیرترۆکتــاتی د کامــه
 نسیپـر. ن کـه  دهۆڵنترۆ کـش کـهی دیسـان  و کـهانۆیـ خ  کـهاننۆیـ خۆ بـانیـت هاوو وه ئه.  بکاۆڵنترۆ کانیتهاوو

مــن .   ئــاراوه تــه د وه نــه هیــ دووالیی هاوکــارۆی هــ  بــه چوونــه شوهــم پ  ئــهــ  دهPrins Kropotkin نیکروپــوتک
  . ێگر  ده رچاوه  سه وه نه هی دووالیکردنۆنترۆ ک  لهۆی خۆ بت سته  دهمتوانم ب ده

 یرمـان  نافـهیبـات خـه. نیـ  بکـهۆڵنترۆ کـمـانۆ خۆ بـمـانۆ خ مـه ئبـ  دهبـ  هـهۆی خـیر گـهی سـزا کار وه  ئهۆب
ن  هـا کـهی دیسـان  و کـهنـم  نـه کردنـهۆنترۆکۆم خ  ئـه  کـه هیـ وه ئامـانج ئـه. ێکـر  دهیـی کـراوه  به شهیم  ههین ده مه
   کـه هیـ وه  ئـهینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـه  لـهامـانجئ.  بـنڵر ترسـدا زا  سـه ن و بـه مـان شـت بکـه  هـه  کـهنبدر
 بگـرن و یژی و توونـدوتیکسان هی نا  بهش پۆوخ استهڕ یک هی وه ش  بهانیتودا هاوو  له  کهێ بکر چکلتوور که
  .کا رووست نه دۆ بانیسپۆش ترس و سزا ک م کاره  بهشتنی  گهۆب

  
   سزایکان انهیش
  و لـه وه ره  ده له. ێدر  دهیۆ ف  کات بهاۆی گ  کهێردریگ  دهین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه  له خنه هڕ جار کنده
 یرمـان  نافـهیانبـاتگ  خـه ت لـه سـاره  خهی بات  له  کهی هی و پاره  ئه  نموونهۆب. ێ بکررترۆ زی کارێکر   دهدایئازاد
 یانی شـتری ئێکر رده ر کار ده  سه  لهکس  کهککات. م ھه سیھانی جۆ بێردر بنێکر  دهێردریگ رده  وهین ده مه
  .ن نامم پانی  متمانهانیت هاوو وه م ئه که  دهری  سهرۆ زیک من شتککات. دا ست ده  ده  لهۆی خییر گهیکار

  هیـوای پ  کـهێگـر  ده رچاوه  سه وه هڕ و باوه  له که نهیوانت. گرن  ده رچاوه  سه وه شتنهی گه خراپت  له مانه  ئهموو هه
م  ئـه.  هییـن ده  مـهیرمـان  نافـهیبات  خهیز هی سزا چاوگه.  هی ه  هه مه ئه.  کردنهیستکار رهه  بهی خراپیکسزا ئاکام

  . ام بد رهه  و بهێر بگر  بهیستکار رهه  به وه  ئهۆ ب نهماکا  بنه  لهکک هی  زهه
  .نشک کده تت سه  دهیمانکاتدا تاوانبار  هه  له وه  ئه وه کاته  دهاستڕ ی تاوانبارکردن پشتیاڕ ره  سهی وه ئه
کـا   دهیو  سـزا نـهیرچـوون  دهرـ ژ  لـهیانیر شـ  بـه  لـهیر مانکات سـه  ههم  به وه کاته  دهاستڕ ی پشتی وه ئه

  .ت هس  دهیاتری زیمکردنی قاۆی ه تهب  ده وه ئه
 م، کـه هیـ. ێردریـر چـاو بگ  بـه  سـزادا لـهییستیـو پڵ  گـه  لـهینـد وهـ پ  له ستهیو پیت بهی تایرج لوومه  ههدوو

   بـهیستیـو پ وه  ئـه ب  بگا بهۆی خیکان  ئامانجه  بهتوان  ده  که زه ه  به نده وه  ئهیژی ناتوندوتی وه  بزووتنهککات
.  سـزا ناکـا  بهستیو پتری و ئ هی  دژ ههین هی الڵ  گه  لهکوتن کهڕ یردن واژووکیانی شکم، کات دووه. ب سزا هه

...  
   کـه هیـ هیـو مانا دا بـه وه  کـرده  لـه مـه  ئـه کـه.  وه ره  دادوهن هی ال  له کانه راوهی گی ئازادکردنوتن کهڕ   لهکرۆج

 ژئـاواڕۆ یمـان  ئـهیکـر  دادوه  نموونهدا رهل. تس وه ادهڕت   حکوومهی دژ  و لهێگر  دهیستکار رهه  بهی پشتاسای
 ن مـــوتالنگ  لـــهPershingII دوو نگیرشـــ  پـــهی  بنکـــهیتـــ مـــه  هـــهیکـــان راوهیـــمـــوو گ  ناکـــاو هـــه  لـــه بـــوو کـــه

Mutlangenر   سـه  لهیو و ئه ره و دادوه  ئه  بدا به کهی دی کار ت ناچار بوو که  حکوومهی که ئاخره.   ئازاد کرد
  . وه  دوور خستهین ده  مهیرمان  نافهیانباتگ  خهی هیسۆد

 یرۆ زجگـار ئیک جاران کاترۆز.  وه هی کا تهزوو ب  زووبهیکوتن کهڕ   کهێو که ده ن هه گمه  ده  بهرۆ زم به
ــه  کــهێو ده ــ رهــه  ب ــ هییستکار ــهیک ــه  وا ب چــز ــه  کــهێ بکــر ــار  ل ــهی ب ــه وه هییــخالق  ئ ــده وه  ئ ــه ن ــ ه  ب ــز    کــه ب
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   بـه وه تـه سـتراوه  بـهینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات کانـدا خـه  جـارهی ربـهۆ ز  له هۆیر ب هه. ن  بکه شه  پاشکهتداران سه ده
  ).ن  دادهر گهیخا و کار  دهگ  وهین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه  که هی سزا وه ئه(و  سزاوه

  :داین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه  لهیی وه  کاردانهی که هۆ چوار کیگرتن جۆ ب هیما  بنهسزا
  . نیناسۆ خو وه تنهیدۆ خۆ ب ره دهیت ارمهی سزا کرا، پی  ئاماژهشترک پ  وهم، که هی

 ینـ هیـ ال  لـهکشـ  بـهم کهی النیوانی پشت  که انهییخالق  ئهی داواکار  لهکواز شینانکھ پۆ ب کهامی  پهم، دووه
  . شابکڕبات   خهی الۆدژ ب

  . یرمان  فهیکدان تکرۆ و جبوونیڤ پاسی دژ  له  هاندانهرکۆ جم، هیس
 ،نـ هیـ گـه ادهڕ انبـاتگ  خـهی دژ  سـزا لـهی دژ داواکـارینـ هیـ الکـ کاتکیمبولی سـیکـ هیـ وه شـ  بـهم، چـواره

   بـهایـن  تـهیارستکـ رهـه  بـه  کـه هیـ هیو مانا  به مه ئه. ێکد پیستکار رهه  بهی خود  لهورب  بهیشتنی گه تکرۆج
 دژ ینـ هیودا ال  له  کهب  ده دژ چین هی الڵ  گه  له مه حکه  مهی انهی م  لهکگۆالی دکوو  به نابیژۆلۆنۆ می وهش
  .ێگر  دهۆی خیستو کا و هه  دهیشدار دا به مه حکه  مهیسسۆ پر له

  . وه مه که تر  ورد ده  فرهیی دوای ه خام  س  ئهمن
 ی وه شهـ پیزڕی ی کورس  لهش هڕ ی ماندوویک ئالباما ژن،یر مهۆنتگۆ م  له1955 یر مبه سه دیکو  شه له
 ۆی خـی سـپیکاویـ پ  بـهی کـه هیی کورسـی دانـ  له که  ژنهککات. شتی کرابوو، دانیاری دکان هیی سپۆ ب  کهکباس

 یکرانسـپ کـان و ده  پاسـهی ژهڕۆ 382 یتۆکی باۆی ه بووه  که  ژنهی کردنیندانیز. رای گ وه سهیلۆ پن هی ال بوارد، له
س   و دهیاگرۆڕخـ. ۆڕی گـیکـایمر  ئـهی ستانه ره زپه گه هڕ یاسای دواتر ڵکایادڕ یک هی وه ش  به  کهک هی وه بزووتنه

 سیلۆ پـیر ده بـه ادهڕ   لـهیژیر تونـدوت رانبـه  بـه  لـهیتـ هییت هاووی مافیگاڕ یانباتگ  خهیبردن  نهیژی توندوتۆب
 سـزا انیـ. شـابکڕ ۆی خـی الۆ بـییکـایمر  ئـهی سـپیونجـ نینـی چی وره  گـهجگـار ئی پـشتگر وه  ئـهۆی هـ وهبو
 ۆ بـیکیمر  ئهیانیت هاوو  لهرۆ زیکش  بهیوانی پشتی توان  که انهییخالق  ئهیک هیی داواکارینانکھ پۆ بوو بکامی په
  . شابکڕ یت هییت هاووی مافیبات  خهیال

 یرۆ ز  بـه مـه ئـه. یرمـان  فـهیکـدان تکـرۆ و جبوونیڤ پاسـی دژ  لـه  هاندانهرکۆ سزا جیکارکرد نیم هس
 گـالون،  وه کـه شهـ ک  لـهکانـدا تـه مـه  هـهی کـات  لـه  کـهی ندانـه  کارمـهانیـ کـارو کر  ئـهسـتان،ۆر د  سـه  لـهتوان ده
  .  دابنیر گهی کارن،ندریب  دهندانی ز ادبوون له پاش ئاز  کهیسان و که  و ئهیت  حکوومهیزگا  دامودهیت هیرا نهنو

   بـهداۆیـ خ  لـه مـه ئـه. ر  دژ بـهینـ هیـ الن هیـ ال بـات لـه  خـهیدانیـت ارمـهی   لـه هییـتی سـزا بریمـ  چوارهیکارکرد
  مـه ئ  کـه وه وه  ئـهۆی هـ بـه. نکـد پ وه ره  دژبـهن هیـ ال بـات لـه  خـه  لـهشتنی گه تکرۆ جکیلۆمبی سیک هی وهش
  دژ چـینـ هیـ الڵ  گـه  لـهگۆالی دکرۆ جنیگر رده  سزا وهاسای ی پ ر به  و ههنی داناناسای ی وه ره  سه  لهمانۆخ
  وه  ئهۆی ه تهب  ده مه حکه  مه سزا و چوونه. ین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه  له کهش  بهداۆی خ  له گهۆالیم د  ئه  کهب ده
 دژ ینــ هیــهــا ال روه  و هــهکبــپ دژ ینــ هیــ الڵ  گــه  لــهکــگۆالی دکــوو  بــهبــ  نــه انــهییژۆلۆنۆ میستکارــ رهــه  بــه کــه
  .ێرگر  وهۆی خیستو هه

  
   سزاڵ  گه  لهیند وه پ  لهکان ته مه هه
 یدانـیۆ ف  بـه مه ئه.  ستاوتره اوهڕ  مه حکه  و مهت مه  ههی خود  له  که هییاسی سیکرمۆ پالتف وه  مانهندانی ز له

.  نووســراونرۆ زیکـل بگـه کتنــدانی ز لـه. ێکـر  نــهیژڕـ رنامـه  بــهی باشـ  بـه وه  مانــهنـدانی ز  لـه  کــه هیـ و وزه زـه
مـوو   هـهیی پانتـا  لهک  خهڵ  گه  بوو لهنداندای ز ر له هه.  نووسرادا خانهیند  به  من لهیب کتم که هی یرۆ زیکش به
   بـهمینـد  هاوبـهیلی پالگبی کهی دیکر شهۆکت.  کردم وه نهۆڕی گ  نامهاکڕی و کوستاای ئوسترال، مبابوهیک ز  وهھانیج
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  ر به  سهی ژنامهڕۆ   لهیوتار و بژارد ده  ههیکت وکر جار  ههMartin Holladay , ی  هوالدهنی مارتیناو
ــه ــی پالگبی وه بزووتن ــهیل ــهو و  ل ــدا ت ــرده  دهو ب ــهۆز.  وه ک ــ شــهۆک تی رب ــی پالگبیران ــهیل ــه  ل ــهی سڵ  گ ــان، اس  توان
 مـن  وه هییاسـی سیکـ هیـ وانگـهڕ  له. ن که  ده وه نهۆڕیگ  نامهیکساز  چهیکای فابریکاررباز و کر  سهانیکان  ره دادوه
  . بمیڤ ئاکتندانی ز م له وه  مانهیک کات روه  هه خانهیند  بهیکان وارهی دی وه ره  ده  له وهیمتوان نه

. یشـاکڕ تۆ خـی الۆ دژ بین هی الیزڕ   که هی وه  ئهنداندای ز  له وه  مانهیکات   لهک ئامانجگووتی  دهیگاند
  :کا  دهیاری دSatyagrahi یاگراهی ساتیک هییند  بهۆ بی گشتیت ش خه  شهیگاند

  .  بهۆاستگڕ -1
  .  بکهی هاوکار خانهیند   بهییداری ئی کاروبارڵ  گه  له-2
  .ت کهی دیکان هییند  هاوبهۆ ب  نموونه  ببه وه تهۆ خیر رمانبه  فهۆی ه  به-3
 و یشــۆخ  نــهی کــات  لــه وه ر ئــه گــه مــه.  کــه  مــه کــهی دیکــان هییــند  هاوبــه  لــه ادهیــ و زتۆ خــ  لــهاتریــ زی داوا-4
  .ب  نهدایت بهی تایرج لوومه هه

  . به  مه هڕ تووشتیکان هیی داواکاریکردن  نهج به ج  لهم  به رهبو  مهتۆ خارکردنی پرس  له-5
  .  بکهج به جگونج  و دهێکر  دهتۆ ب  کهیی هی وهو ش  بهکانت ردراوهسپ  ئه پ رکه  ئهیواو  ته-6

 کنـده. کـا ق ده ت لـه  حکوومهی وته که  هه وه کانه هییند  بهن هی ال  وا لهیکوت سوکه  ههدا هیواو ب  لهیگاند
  خانـهیند  بهیاساکای  خانهیند  بهیوانان  پاسه  که کهش کات وه ئه. ێ بکریستکار رهه  بهدا خانهیند  به  له ستهیوجار پ

  .کان ناگرن هییند  به  لهزڕن و   ناکهچاو هڕ
  ستهیـو پ ن کـه کـه رج ده لوومـه  ههکند هیگرن و باس  دهی گاند  له خنه هڕ کان هییاسی س هییندانی زی ربهۆز
  رهۆو جــ  ئــه دواوه شــتاکان بــه  هــه لــه. ێ بکــریستکارــ رهــه  بــه خانــهیند  بــه  ســزادا لــهڵ  گــه  لــهینــد وهــ پ لــه
  . نیی ئاسا انهییستکار رهه به

 ویــ نی ژخانــه دریکربـاز مــانگرتن  ســه زدهۆ نــ1943 ی ئوگوسـتی11:  هیــ  هــه  نموونـهرۆ زدا هییــند وهــ پم لـه
 Danbury’s Federal ی خانـهیند  بـه ه لـیز گـه هڕ یواردنـ  هـهڵ  گـه  لهکردنیت هی دژایست به  مه  بهانی هسا

Correctional Institutionسپ  خواردندا دهیم  ژهی کات  لهدا نـهۆ ک خانـهیند و بـه  دواتر من لهڵ سا41. کرد 
 دا خانـهیند و بـه ر لـه  هـهنتنامـدای وڕی  شـهی  مـاوه لـه. ند کرام بوو، به  ههیستکار رهه   بهیرۆ زیک هییابردووڕ  که
 انیشـدار  بـهکـان هییـند ودا بـه  لـه  کـهی مـانگرتنرۆ زPhil Berrigan گـانیر  بـهلی فیلی پالگبی شهۆکو ت شه قه
  . خستڕ  وهکرد، ده

 یکــای فابری دژ  لــهیکــت مــه  هــهی ئاشــتیرانــ شــهۆک ت  لــهکــک هیــ ،ێو  ئــه مــه مــن ببری وه ر لــه  بــهکــم کــه
 یکـ  چه  له کرد که  درووست دهانی نهو کاب  ئهکان هییند  بهدا هیکایم فابر له. خستبووڕ  وه خانهیند  بهییر کهچکاب
  .بران کار ده  بهداییزا  فهی و کاوروباریناوک

   لـهران شـهۆک ت  بـن کـهت مـه مـان هـه  هـهی ژهـ درێکـر  دهنـدانی زی وه وهـ ن  لـهکـان ته مه  هه ست له به مه
   لـهبـواردنۆ خدا هییـند وهـم پ کـان لـه  نموونـهنیشترـاکرنج  سـه  لـهکـک هیـ.  داونینجـام  ئه خانهیند  بهی وه ره ده

 یمبر پته س9و  ئه. دایھانی جیم  دووهڕی  شهی  ماوه له Corbett Bishop  شووپهی بتربۆ کیرباز  سه چوونه
  وان نـاتوانن بـه ، ئـه و ئـازاده  ئهیژدانی و وحڕۆ تری ئستا ئ وه ر ئه  به  گووت لهیکان سهیلۆ پ به.  رای گ 1944یسا
   لـهی مـانو ئـه.  بکـاتانیـ هاوکار نـاتوانک هیـ وه شـچی هـ   بـه هۆیـر ب ن و هـه  بکهیش  له  بهکو شت  ئهیزنی ئب

ن  رخوارد بده  دهی خواردنرۆ ز وان ناچار بوون به ئه.  بواردۆیرکردن خ به  و جل لهستان اوهڕ  خواردن گرت و له
  کـاو بـه  نـه  لـهنـدانی ز  له وه  مانهژڕۆ 144 ی دوان، بکه پۆی هاتووچۆڵ ک  بهدا خانهیند و به مه حکه  مهوان ن و له
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  وه ر ئـه  بـه  لـهسانیـو د  ئـهم بـه. کـنـد مانگ  چـه  بوو بهۆ بی خانهیند  بهی حوکمڵارت ئازاد کراو و چوار س شه
 ی  مـاوه وه  ئـهۆ بـ وه هیـ خرانـدانی ز  لـهانسیـ د هۆیـر ب هـه.  بکـایبوو هاوکار رت بوو حازر نه  شه  بهی که ئازادکرنه
  خانــهیند  بــه کــردن لــه  نــهی هاوکــاریژڕۆ 193 یکردنــڕ پــه پــاش تم بــه.  بکــاڕ پــه تی کــه هییــندانی زڵچــوار ســا
  . رت ئازاد کرا  شه ب  بهی که ئاخره
 یی ئاســای وهشــ. نــدانی زۆیوخــ نیمــ ستهیــ سڵ  گــه  لــه کردنــهیت هیــ دژات مــه  هــهیســت بــه  جــار مــهکنــده
 نـدانی زوـ نیملـ رهۆ زیسـاز شهـ پی کـار  لـهمۆ خـۆمـن بـ. دایمل رهۆ زی کاری کات  کار له  له بواردنهۆ خت، مه هه
  کـه  کـاره  لـهی  پـارهی قازانجندانی ز وه ر ئه  به  لهم که هی:  کردۆر دوو ه  به  لهم بواردنهۆم خ من ئه.   بواردووهمۆخ
 ران شـهۆک ت  لـهرۆز. نـدراه م ده رهـه بـه  وهی ناوکی  وزهۆ بیت بهی تایدا کاب که  کاره  له وه ئهر   به م له دووه. کرد ده
ر   سـه  لـهیکـاریک تاق  وهی پزشـکی وه نـهۆیک ل  لـه  نموونهۆب. رنبو  دهۆ خشدا خانهیند  بهۆینترۆ کیم ستهی س له
  . ...رنبو  دهۆن و خ  ناکهیشدار  بهکاندا هییژۆلۆکی سا وه نهۆیکها ل روه  و ههیگشت ش به  لهینی ، پشکنزی من،خو

   لـه  نموونـهۆبـ.  وه نـهکر  کـورت دهکـژڕۆ   تاقـهی  مـاوهۆ بـایـن  تـهدا خانهیند  به  لهکان ته مه  جار ههکنده
  . ێردربو دهۆ خ خانهیند  بهیکان ارهی بیکردنج به ج  لهمادایشۆری هڕی گه وهسا

 انیـ هـ  هـهی وه ندنـه خو  کـهن بکـریژڕـ ه  وا ورد گهیک هی وه ش  بهندانی زو نیکان ته مه  هه نگهی گررۆز
 بـ  دهیستکارـ رهـه بـه. ربچـن  سـزا دهی بـاررـ ژ  لـهێو انھـهی  دهران شـهۆک ت  کـهێکـر ست نه  و واههێکر  نهل

ــه ــه ب ــ  کــراوهیواو ت ــ.  ب ــهۆب ــه  نموون ــر شــهۆکر ت گــه  ئ ــێو ھــهی  دهک ــه ه ل ــدانی ز  چوون ــوۆ خن ــ  دهێربب ک   وهب
  کـه وه  و کـردهێژڕـ دا سـته بـه و مـه  ئـهۆ   پـالن بـMorten Rönning نـگینۆ رنرتۆ مـیژروۆ نیر شهۆکت

ــه ــه ب ــراوهیواو ت ــ  ک ــه.  ب ــاوبراو ق ــه ن ــوو ل ــهدا بچ 1987ی ســای ئوگوســت رار ب ــدان،ی ز ت ــاوانن ــهی ســزای ت    چوون
 یکـ هیـ  بنکـهی دژ  لـهت مـه  هـهۆی هـ  بـه  کـهی هیـ مـهیر  جـه و پـاره  ئـهی دانـ  لـهنرتۆ م  بوو که وه  ئهی خانهیند به

   لـهنرتۆ مـم بـه.  بواردبـووۆی خـ، وه شتهیـن  دهداـ تی ناوکیک  چهیگر  ههی ارهی  ته  کهۆسلۆراخ ئ  قه  لهیئاسمان
 ی مـان بنکــه  هـهی دژ  لــهکـدات مـه  هـه  لــهژداۆڕمـان   هـه  لــه خانـهیند  بـه تـه بچکراودایاریــ دیژڕۆ   لـه وه  ئـهیبـات

  . کردیشدار  حوکم درا بوو، بهیر  سه  لهشتر پ  کهیئاسمان
.  هیی ئاسـایکـ هی وه دان کرده  و ملنهیستکار رهه ت به رامه  غهانی  مهیر  جهی دانڵ  گه  لهیند وه پ  لهها روه هه

 نیربـو  دهۆت خـ رامه  غهی دان  لهنی ده نجام ده کشکاندن ئه  چهیکت مه  ههک کاتلدای پالگبی وه  بزووتنه  له مهئ
  .نبر کار ده کان به که  چهی وه  چاککردنهۆ بت رامه غه ی مان پاره  ههنیزان  باش ده چوونکه
 ی دارهیـ ئ تـهرن  دهی کـه هیسـۆ د مـه حکـه  مـه وه  ئـهێرببـوۆت خ رامـه  و غه مهیر  جهی دان  لهکس  کهککات

 ۆ بـ مـه  جـار ئـهکنـده. رنبو  دهۆ خ هۆرزوق  قهی وه دانه  نه  لهی سانه و که  ئهیک و موڵ مایشتنۆ فر  بهت بهیتا
و   لـهکک هی یمان  ئهیخوازی ئاشتیر شهۆک ت نکهی پا هڤئو.  وه کاته  دهران شهۆک تیبات  خهۆ ب کهی دیک هیگاڕ ۆیخ
 یشــتنۆ و فراجڕ  هــهۆ بــکــراوپ  ئامــاژهی دارهیــ ئکــکات.  رگرتــووه  وهی باشــیکــ  کــه لــه م هــه  لــه  کــه هیــ رانــه شــهۆکت
 یختـ  وه  لـه سهـ کلک وه یرمـ  فـهین شو  لهی که وه بوونهۆ کین شوشیو ن، ئه  بکهیردان  سه انهیستووی وی که هما

   کـه کـهی دیکجـار.   کـردووهیاریـ دداڕۆ وهیـ نی نـانی خـواردنیختـ  وه  لـهۆ زانکی نانخواردنینۆ سا  لهانیدا  کراوه
  هڤــ ئور شــهۆکن، ت  بکــهاجڕ  هــهیکــان کــه ن و شــتوومه  بکــهی کــه هــ مایردانــ  ســه وه دارهیــ ئن هیــ ال  لــهستیــو انــهی ده
 و کـ  خـه هڤـ ئو هیـ وهم شـ بـه. ت کردبـوو  داوهڵ مـاۆمانکاتدا ب  هه  لهیایدی میت هیرا نه نوها روه  و ههیکان ستهۆد
 کــردیش وا مــه ر ئــه هــه.   ئاگــادار کــردووه وه تــه هــو  دهن هیــ ال  لــهی کــه هــ مایشــۆ فریکــارۆ ه  لــهی گــشتیاوڕرویــب
 و اجڕ  هـهیـی دارهیـ ئیتـ ارمـهی و نقـورت  هـه وه هڤـ ئوی لـه سـه  مـه  لـهۆی وادا خـی کات  لهتوان  نهسیلۆت پ نانه ته
  . ... بکاشتنۆفر
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  ستهیـوکـا پ  نـهکیـر  خـه وهۆ خـ بـات بـه  خـهی موو وزه  سزادا ههڵ  گه  لهیند وه پ  لهیستکار رهه  به وه  ئهۆب
   نموونـهۆبـ. ن  بکـهیشـدار  بهکاندا ته مه  هه  له وه رفراوانه  بهیکزۆ س  بهانباتگ  بن و خه رانه نه داهکان ته مه هه
  کــارهو کر  ئــه ستهیــو پێکــر دهر ر کــار ده  ســه  لــه وه هییــن ده  مــهیرمــان فــه نایبــات  خــهۆی هــ  بــهکــکار کرکــکات

 کـار حـازر ین شـو ر کـار و لـه  سـه تهچ  ده رکراوه ر کار ده  سه  له وه  ئهیاڕ ره  سهانی بکا  وانه چهپ  بهیکمانگرتن
  . ب ده

 یانرمـ  نافـهیبـات  خـه  کـه سـانه و کـه  لـهرۆ زیکـ هیـ  ژمـارهی گـهڕر   سه  لهسپۆ ک تهب  ده مهیر  جه وه ر ئه  به له
و   ئه وه   ئه،ێکر ر وانه گه  ئه چوونکه. ن بدرکان مهیر  جه  که ب وه  ئه که هییر سه  جار چارهکند ه نگه هڕن،  که ده
 یترسـ  مـهی تووشـانۆیـ خ مـهیر  جهی دان رچوون له  دهیر خاتر  به  له  کهب  دهزتره  بهاتری زیک  خهی ال سته هه
 یتـ سـاره  خـهی نهو شـو  ئـه تـهدر  دهۆوخـ اسـتهڕ  کـه  پـاره  چوونکـه هیـ شه کیگا جرترۆت ز رامه  غهیدان. ن که نه
  ت لـه رامـه  غـهیدانـ ی شهـ کۆ بـیدی سویخوازی ئاشتیکر شهۆک تAnders Grip  پی گررشئاند.  دراوهل
تـوانم  مـن ده:  وه تـهی دی کـه هییـر سـه  چـاره هی وهم ش کشکاندندا ئا به  چهی کات ت له رامه  غهی دانڵ  گه  لهیند وهپ

 شتاـ ه  کـه وه انهییدی سـو که و چه  ئهۆی ه  به  کهی سانه و که  ئه مه  بده مه  شکاندووهی که و چه  ئهیت رامه  غهی پاره
  . ... اندووهی  گهیک  خه  وهانیانید و ز ره  زهنن،انشکی ب ووهیمانتوان نه

  
   ندانی ز  لهاگرتنۆڕخ
  دهڤـ  حـهی وه  مانـهی  ماوه  لهش به سHelen Woodson ودسان نل هیلی پالگبیر شهۆک تی  کاتهو ئه

 یرمـان  نافـهیبـات ر خـه  سه  لهم که به کتیکسپ ر ده  سه له. ی نووسۆ بکم هی کرد، نامه  دهڕ په تندانی ز  لهی که هسا
  .  کرد لمیت ارمهی ی ئاگادارم کرد و داواین ده مه
  

 ی منـی کـه مـه  وه؟ وه تـهن بمندانـدای ز  لـه ژه در و مآوه  ئهتوان  دهۆڤ مرنۆچ:  بوو مه  من ئهی که ارهیپرس
  مــن لــه.  وه مــه  بــدهت کــه ارهی پرســیمــ  وه بــم کــه  نــه اســتهڕ  ســه و کــه  ئــه نگــه هڕمــن . " کــردمانڕرســو  ســهیتووشــ
   کـه هیـ وه  ئـهی کـه  ئاکامـه  کـهنیـ ده  دهاریـ برۆ ز مـه ئانـدای ژ له. نمیت ناب حمه  زهیکک شت  وه وه  مانه خانهیند به
 ڵ منـداانیـسـتن   بـهیتـ هیـردا ژنومیمـانی پـه. نیـ  بکه کهی دی و شتنیبگر  ههمانۆ خی ئازاد س له  دهب  ده مهئ
 یرۆ ز  بـهش ارانـهیو ب  ئـهیستکارـ رهـه ک بـه ر وه  هـهاسـتڕ. دا هییند وهم پ رچاون له  بهی  دوو نموونهکردنچ
 یلتـوور  کـه  لـهکنشـ  به انهییداکاریم ف  ئه  که هی وه  ئه که هییاوازیج.  هی  هه وه انهی ژی داهاتوو و پاراستن  بهانیند وهپ
رز   عـهر  سه  لهانی ژ وه  ئهۆب. دا مه ئیانی ژ  لهنیاببیا ببو کراوه انهی جیکش  به وانه  ئهدا مه ئیشتنی گه ت له.  مهئ

 ش مـه ئ ستهیـو پ  کـهێدواداد  بـهی خانـهیند  بـهشیستکارـ رهه به. ێ بکریستکار رهه  به ستهیو پ وه ه ئێزربپار
  .نینی ببانمانی ژ  لهکش ک به  وه مه ئه

  . شهۆخ پیبوون خانهیند  به و له ئه.  هییت بهی تایکس  کهنله
 ناچـار ی وه  ئـهلۆ پـیژدانـیو. ێر  بکـه سـهناپۆ خ  قـشهPaul Kabat نلـ هینـد  هاوبـهڵ  گه  له  که ئاسانه
  .  ببکت مه  ههیشدار  بهی ناوکیک  چهی دژ  لهندانی و زرانی گ  ترس لهیاڕ ره کرد سه
  . بووزار بندانی ز  لهلۆپ

نــگ  تــه ر وه  دادوهنــدانی ز  لــه وه  مانــهڵپــاش دوو ســا. ێ کردبــوو ئــازاد بکــری کــه ره  دادوه  لــهی داواو ئــه
  .  ئازاد کردیو  هات و ئه وه هی داواکه
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) کـایمر ئـه (  لـهایـ ئایزانـ مـده نـه. انـدڕ پـهت ت حمه  زه  بهرۆ زندانی ز م له وه  مانهیکان ژهڕۆ م که هی مۆ خۆ بمن
ر   سـه  لـهشـک کنـهم ت  وره وه  ئـهۆبـ.  وه نمـهم ردا ده بـه نگـه  تـهیک سـلوول  لـهق به هڕ ی ساستی بانی  مکر رده ده
  لـه.  بووبـومرـ ف وه کهستیـ بود  لـه مـه ئـه.  وه بوومـه  ورد ده وه دانمـه ناسـه  هه  لهی قوو بووم و به  دهژم در که خته ته

  . ... وه  ببمهور ئارام و هستیو خودام ده
 ی الدهۆ هـنیمارت.  بووشۆخ پندانی زرمۆ جار زکنده. گرت و خووم پاهاتمڕ ندانی زڵ  گه  زوو لهر هه

Martin Holladayت ــ ده  دوازهیر شــهۆک ــه  هــهنیم ــ م ــی پالگبیت ــهیل ــی دوا  ل ــانگنی ــهی م ــه  ب ــازادکران ر ل  ی ئ
 انیـ پکـان هییـندانی زی و شته  ئهی جروبه  بوو و من تهنی زیکناخۆ ق مه  من ئهۆب.  منی که ندانهی ز هیزرااگوڕ
 ینـاخۆ قنیشـترۆ ناخنـدانی زیکـان  کاتـهنیـی دوای گـشتیکـ هیـ وه شـ بـه. کـرد مـده  نهییژۆلۆکی سایگووت ئازار ده
 انۆی وا خیک هی وه ش  بهیند  بهکنده. ێریگ ده ھه لی قرهۆکا و ئ  ون دهۆی خیسوپ  دهۆڤمر.   بوونهیندانیز

  . خانهیند  به  لهانیاتری زیاگرتنڕ ۆی ه ته بب نگه هڕ  ن که ده نجام ده  وا ئهی وه  و کردهن که ون ده
. یاسـتڕ   و دوور لـهیایـ  خـهیک شت تهب  دهندانی زی وه ره  دهیانی ژتری ئندانی ز مانگ له  پاش دوو سر هه

 انیـ بـ  ده چـینزوفری شـیکسـت هـه. دا س ده  ده  لـهنـدانی زوـ نیشیـ ئاسا وه  ئـهێکـر  ئازاد دهۆڤ مرککات
 ێو  و لـهێر  ده تـه بچێو ھـهی  ده وه هیشیـ دیی قـو  لـه وه کاتـه  دهنـدانی زو نیشی ئاسا  لهری بیند  به هاوکات که

  ....نم نه
 نداندای ز توانن له  ده کهی دیندانی ز  ئاسانتر لهرۆ زننناس  دهیاسی سیند ک به  وهانۆی خ  کهی انهییند  بهو ئه

  :کارۆ هرۆ زۆ ب وه تهڕ گه  ده مه ئه.  بگرنۆخ
   بـهیتـوان انـدهی وان ده ئـه. بـوو  هـهمانیری پـشتگی گرووپـننـدای زی وه ره  ده لـه)  کـان هییاسـی س هییـندانیز ( مهئ
  . ن  بدهمانیت ارمهی خوازدا و دستیو پی کات  کات لهنیزووتر
تـا   هـهنی ببـیکـیر  خـهیمـانتوان  باشـتر دهنـدانی ز  لـه بـوو کـه  هـهیکیریۆ تیکیو نز القه  عه مه ئ س له  کهرۆز
  وه نـدهخو  دهبمـ کترۆ ز وه  لـه جگـهب. کـرد م ده  باس و مناقـشهژداڕۆ  عات له ند سه  چه من به. ندانی زی وه ره ده
  . ندانی زی روه  ده  لهاتری قات ز س نگه هڕ

 ینـد بـه. کا ده پی  ئاماژهنل ه  که هی و شته  ئهیی و ئاسایاسی سیندانی زوان نینگی گری کهی دیک هییاوازیج
ک   وهایـن  تـهی بـووننـدانی ز  لـهکـ دزم بـه. نـیب بـات ده  خـه  لـهکشـ هک ب  وه وه  مانهندانی ز  لهستکار رهه به
  .نیب  دهک هی ه هه

  مـه  ئـه، هیـ  هـهیانی شـاتریـمـووان ز  هـه  لـه، هیـ وه کـهی دیکان هییندانیموو ز  ههیروو  سه  لهیاسی سیک هییندانیز
  . وه تهردر ناشو که هییاستڕ

 ۆی بـ؟ هیـ  هـهی مـاف  کامـهینـدانیز. ێ بکـرنـدانی زۆ بـاش بـیکار ئامادهۆخ   که نگهی گررۆ ز مه  ئهیاڕ ره  سه
  ؟ێند بکر سه  پهوان ندانهی زیوت سوکه و و هه وه  کردهێکر  ده نده تا چه  و هه؟ێربگر  ماف وه  کامه هی هه

   کامـهینم شـکاندندا بـووم بـزا وه  ئـهـیو  هه  له، وه زرامهگو ادهڕ ێ نویک هییندانی زۆ من ب  کهک کات شهیم هه
پیکۆر  بهک هییند ر هاتوو هاوبه گه ئه. دایس  که  تاکهی سلوول ندکردنم له  بهۆی ه بووه  دهساڕ ـ و کیگرتبای شه 
  .  یو  دوور کهی و لیو که  نهیکرا توخن  ده وه  ئه،ی سازکردباۆب

 مۆ خـۆمـن بـ. بـ  دهڕ پـه تنۆ چـینـدانی زی  مـاوه  کـهێ بکـر وه  ئـهیتنیشدـ پێ ناکرک کاتچی هخت شوهپ
ــه ــهیتنیشدــ پیتــوان مــده ن ــدانی زوانــ ن  لــه ستنهــاوگوڕ  و گــشته  ئ  یژــ دوورودریختــ وه. م  بکــهرۆراوجــۆ جین
دا،   دهووڕ چ دایاسـتڕ  کـا و لـه  دهڕـی چـاوه ی چ نازانۆڤ مرکدا کات  لهدا ساردوسی سلوول  له  لهوانبوونڕ چاوه

  . ... ره ازاردهروون ئ  و دهحکوژڕۆ ۆی خۆب
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  یستکار رهه  بهیماکان بنه
  یکراسۆمیر د  سه له
  یکراسۆمی دیشخستنپ وه
ــه ــوخر ل ــاخرو ئ ــی ده  ســهی ئ ــهدا زدهۆ ن ــار کری وه  بزووتن ــه،یک ــ کلی وه  بزووتن ــهی سه ــازاد و بزووتن  ی وه  ئ
   کـهنیکراسۆمی دیوازمان ش  ههانداۆیخ   له وانه و بزووتنه  ئهوت، شکهپ   وهۆڵلک  ئهی وه خواردنه  لهیزر په دووره

و  واره  قـهی دژ  بـوو لـهی گـشتیکـ هییستکارـ رهـه  بـه هیـ نو هییکراسـۆمیم د ئه. چووندان شوه پ  لهۆخ بهۆ خستاشئ
ک   وهیگـا مـهۆکـرد و ک ش ده  دابهکان اوازهی ج خه هی بای پ  بهیکان هۆڤ مر  کهکان هییاسی و سیی سه کل وهچوارچ
 یوتـ هڕر   سـه  لـهیانتوانیـ  دهرۆم تـا ز  کـهکـان اوازهیـ ج هیینسانی ئ ودا گرووپه  له  کهی ده  دهیرارشی هیکزمینئورگا

 انیـ تـاک  بوو کـه  ههیتربرای ئازادتر و لیکری بکان هییک  خه وه  بزووتنه، وانه چه پ به.  بنر ندانه شوکان ووداوهڕ
 و  هی  ههیکسان هی یخ هیس با موو که هه. گرت  دادهکان هییس  که ر مافه ه س  لهیخست و پ  دهش پ  وهیدیڤیندیئ

 ینــگ و مــاف  دهی وه ره  ســه  لــهس نــاب  کــهچی هــینــگ و مــاف ده.  هیــ  هــهیکــسان هیــ ی مــافش ادهڕمــان  هــه ر بــه هــه
  .ێ دابنر وه کهی دیکس که

   بـهیتـ سـه بـوو ده  نـهی وه  ئـهی مـافک هییـت هیـما کـه.  بـوویت هیراۆ زۆبات ب مانکاتدا خه  هه  تاک لهۆ ببات خه
 انیـ کـه نگـه  دهبـ  ده وه ن ئه ده  دهکاریشن پۆنگ ب  ده وه که تاک پک هی  ژمارهککات. ب  هه وه هییت هیراۆر  ز سه
 گـرج بـ  دهکـا دهـ لیری پـشتگ ربـهۆ ز  کـهی وه  ئـه هی  ههک هی  دژ بهیاریشنر دوو پ گه ئه. ێو رکه  و سهێسریبب
  .نه ست ده ده  وهیت هیراۆ زینگ  دهش کهی دی که ارهیشن پ مه و ده تا ئه ن هه  بکهیریموو پشتگ  و ههبب

. ک هیـ   بوون بهاکانی ج رهی بدا،ین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهیاکانیاجی ج وه شوان ن خت له  سهیکبات  خهپاش
ــات لتــه ئــه ــ ترادیکراســۆمی دیڤیرن   وه  بزووتنــهی نــویکراســۆمی د  کــز بــوو کــهی گــه پ نــده وه  ئــهادی ســو  لــهینیۆسی
   کـهوت شکه واپ هی نو هییکراسۆمیم د ر زوو ئه هه. تدا ویر رتاسه  سه  لهزه  بهیکنگ  ده  تاکه  بووهکان هییک خه
  . کرا لی چاو،ێ بگرۆی خکاندا بتوان مه رده موو سه  هه  له  کهال دهی ئیکوازک ش وه

ک    وهRobert’s Rules of Order یر چـ گـه ئـه. بـوو  نـه هیـ وهو شـ  بـهھانـدای جی کـهی دیکان نه شو هل
  شهیـم  هـهم بـوو بـه  ههزمانیزینگلی ئیتان و  لهیزه  بهیک هی گه پیکراسۆمی د– یت هیراۆ زیکی کالسیکوازش
  . وتن که شدهپ  وهیکراسۆمی دی کهی دیکان وازهش

 ی نگهۆ سـ   لـهدایاسـتڕ  م لـه ر باس بکه  سه  لهیک بدا ره لێو مه  من ده  کهی کهیکراتۆمی د نهیۆسی ترادو ئه
 یکراسـۆمی د وه  ئـهۆ بـ کـهو  هـه مـه ئـه.  دانـراونیژی ناتوونـدوتیما ر بنه  سه  له  که وتووه شکه پ وه وانه و بزووتنه ئه
 نـیب  ده وهۆ خ  بهچوون شوهکان پ  و داکشانهکشان  پاش هه له  شهیم  هه  کهک هییکراسۆمی دانی ێ بکر زهینامید

 و ی ئاشتی وه  بزووتنه م له که  ده وه لانی پاشتر باس  کهی کانهیکراتۆمی د سته ره و که ئه. چ و باشتر بوون ده ره و به
ــه ــه ئ ــات لت ــهیڤیرن ــایمر  ئ ــاکوو ســهیک ــووهی رچــاوه  ب ــهۆز.   گرت ــ رب ــهانی ــه بزوو  ل ــهینیمی فی وه تن ــو  هــه وه زم  و ونق
  .ۆمی ئیم رده  سه ته شتوونهی  و گهوتوون شکهپ

 و دانـ رهـه  سـهی انـهی م  لـهکیـکراتۆمی دی سـه ره  کـهرۆ ز وه  ئـهۆی هـ  بـووه شهـاکرنج  سه چوونه شوه پم ئه
.  وه  ببنـهڵ قـاکـان ستهیفی پاس هییستکار رهه  به  و گرووپهکان هییز وه ره  هه کهیر ک شه  وهیل اگهیاجی ج  گرووپهیکار
 ک هیـ ژنامـهڕۆ ینیۆداکـس ر لـه.  بـوومیز وه ره  هـهیکڕ و بـازاکـ بانکینـدام  بووم، من ئهکایمر  ئه  لهی و کاته ئه

  وازه شـ دا لـه لـه و گرووپگـه مـوو ئـه  هـهوـ ن لـه. کـرد  دهم ادهی زی کارشیک هی وخانه  نانه ها له روه کرد و هه کارم ده
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 و شتنیـ گـه تـی پ  بـه ربـهۆ زینگـ ده ی بـات  لـهکان ارهی ب مه  له جگهب. ردرایگ رده  وهک  کهکان کهیکراتۆمید  هینو
  .دران ندامان ده  ئهیت واوه  تهیاریوش

  
  یکراسۆمی دیکان سه ره که
و  واره قـهن   بکـه زهیکراتۆمـی دیکراسـۆمی دانیستیـکانـدا و سـته  شـهیتـاۆ ک  لهکان هییدی سو ندکاره خوککات

بــوو بــهی کــه ئاکامــه.  کــرددایــ  پــهیو  بــرهیرمــ  نافــهی وه بوونــهۆ و کنیــر  بــهی وه بوونــهۆک.  نــا الوه  وهانیــکخراوڕ   
  وه بوونــهۆو ک  لــهاریــ ب کامــه. کــرد  دهانیــ زان بــوون، قــسه  قــسهی وانــه  ئــهایــن  تــهکانــدا وه بوونــهۆ ک لــه. ــی کــهپ کــهت

ــهییرم نافــه ــ درا؟ مــه  دهدا ان ــلی ــهیکراســۆمی دیشخــستنپ  وهۆ ب ــژ.  دای ســارد  ل ــهیانی ــ کخــراوهڕو   ئ و  واره  قــه ب
و   ئــهیشــداربووان نــدامان و بــه  ئــهی کــه ئــاخره.  کــورت بــوو کخــستنانهڕبــ کخــراوهڕ  ۆی هــ  بــه کخراوانــهڕ 
  .وون درابا، ماندوو بێ نویک شتیاری بی ر جاره بوو  پاش هه وه ند پاته  چهی وه کخستنهۆڕخ

 ی وانـه  ئـهی وه وانـه چـه پیو ال ره  بـهکـان هیڤـرنات لتـه  ئه وه  باکوور و بزووتنهیکایمر  ئهیزمینیمی فیچوون شوهپ
.  بـنیکراسـۆمی دیکـان هییستیـو پیر مـده  وهیتـوان انـدهی  نـهستیـو پی ادهڕ  بهکان نهۆ ک واره قه. شتڕۆی  وه ره سه

 انیـ کـشه کـان پاشـه ره کـه  قـسه شهیـم  و ههشپ م له  و دهنسری و ببن ب قسه   وهکان نگه ده ب  بوو که وه ئامانج ئه
 یتـیر  و نـهینیۆسیـ ترادیواز شـ  لـه  کـه وه تـهنی وا ببیواز شـستیـو هیـ  ژنـان دهی وه هـا بزووتنـه روه هـه. ێبکرپ
 کـار نیتـوان  ده وه کـه پ مـه ئکـت کا ه بـوو کـ هیـما  بنـه وه ر ئـه  سـه  لـهانیـکان وان هـزره ئـه. تـ برتر گهی کار اوانهیپ

  .نی  بدهکان ارهی بنیتوان  دهش وه که پن،ی بکه
م   بـهدانـپ ره  پـهینـاو پ  لـهی رکـه م ئـه  ئـه وه هییـنفراو د  بـهرۆ زیژی تونـدوتی دژیی وه ته ونه نی وه بزووتنه

 کـان نـهۆ ک ستهیفی پاس هکایادڕ  وه  بزووتنهڵ  گه  له وه هووبوونڕ ووبهڕ   لهم به.  گرتۆست ئه  وه هی نو کاره وه ش رهۆج
مـوو   هـه  لـهێ نـویکـار وه شـ وت کـه رکـه  دهانۆیـ بکـان هییکراسـۆمی د رهنیۆسی مندوستان، هیت و  له  نموونهۆب

ــ بــواره ــ نۆڕیموکــ  کــهکانــدا ب ــ نو هــزره.  هی ــدن  دامــهیکــان نــهۆک  هــزرهی وه کردنــه نوایــن  تــهرجــارۆ زکــان هی  یزران
  .  بوونیکراسۆمید

 ینگـر هیـ الیـی  ناوچـهیکـ گرووپ  و لـهکـایمر  ئـه  چوومـهککات.  هی زموونم هه  ئهدا هییند وهم پ  لهمۆ خۆ بمن
 ببووم و یکراسۆمی دیاکانیاجی ج وازه شیستیب گواین  من تهکرد،سپ  کارم دهSyracuse سۆراکی س  لهیئاشت
  . بکاتم پ ناعه بوو قه س نه  کهانی. م  بکهدای ت په ناعه  قهوت بو حمه  من زهۆب. یزان هد نه وام لیک شت وه  کرده به

 جـار مـن رۆز.   کـردووهمیشـدار  ناسـراون، بـهیتیر  نهینگدان  دهیی رگه به  دژه  به  کهی رسانهۆو ک  من لهشترپ
 یکـت ودی سـو  کـهێ بگـوترێکـر  ده وه ر ئـه  بـه لـه.  ووهیـنی بمڕۆـ کۆر  سـهانیـ  کـارگی سته  دهیندام ک ئه وه
   لـهم بـه. زانـم  دهیکراسـۆمی دیماکان  بنهب  نهچی هم کهی الن  کهموابوو، پ  بووهوتوو که  هه وه راخه  قه  و لهکیر ته
  ....شتبوومی گه نه تکان چوونه شوه پ  لهیواو  ته  من بهدایاستڕ

 ۆ بـک هیـ وه بوونـهۆر ک پـاش هـه. شاـاکڕ ی منـیرنجـ  سـهرۆنـدن ز نرخاانیـ نگانـدن سهـ هـه) کاندا رسهۆ ک له(
واو  مـووالگر و تـه  هـهکواز شـ شـنه  چـهچی ه  بوو که وه  ئه که هخا. کرد  دهنگاندنمان سه ک هه  خولهنج پی ماوه
رج  لوومـه  ههڵ  گه له.  هییکینمامی دیک هی اردهی دیکراسۆمید. بوو  ههۆی خیاوازی جیستیو پکر گرووپ هه. بوو نه
ر   هـهکـدانگاندن سهـ ر هـه  ههی کات له. ێگر ده زموون وه  و ئهنادڕ ۆی خێ نویخۆ باروودڵ  گه  و لهێدرۆڕگ ده

 یکـان چوونهۆ ب هی  ههۆی بکس موو که  هه  که وه  کات، ئهیبوون ک نه  وهیک هی شه ک رهۆ ن شداربووان به  به  له کامه
 ی چـ  بـوو کـه وه  ئـهنـگیگر. ر بـاس  بـه هاتـه  دهن،بـ ده  دهیکتـر هیـ ی شداربووان قسه ه ب وه  ئهانی باس بکا ۆیخ

  . هی داهاتوودا باشتر بکرابای وه بوونهۆ ک  لهک هی شه ک وه  ئهۆ ب هیبکرابا
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 ی سـه ره  کـهینکـاربرد  بـه ئامانج لـه.  باو  بوو به وه  ژنانهی وه  بزووتنهن هی ال ر زوو له  هه  که که هی سه ره  که رهۆن
   لــهیریشگــ پ وه نگهۆو ســ ر لــه ن و هــه  بکــهانۆیــ خی شــداربووان بتــوانن قــسه مــوو بــه  هــه  کــه هیــ وه  ئــه رهۆک نــ وه
 ی کـا پاشـماوه  ده  قـسه  کـهی سـه و کـه  ئـه  کـه هیـ وه  ئـه رهۆ نـیواز شنیتریئاسا. ێردری بگیست ده و بانانسیمۆد

  رهۆ نـ  بـهۆی خـیکـان چوونهۆ بیواو ته  بهتوان  دهکس ر که  ههم به. یشتین  تهی که سه  کهۆ بدج  بهی که قسه
. ێ ببـ کـهی دیکـان ره کـه  قـسهیکـاو مـاف  نـه  قـسهکـدا هی رهۆ ن  دووجار لهکس  که هی وه  ئهاین ست ته به  مه،ێربب ده
  . ێدر ده) نڕی پهت( پاس  کهی دیس  کهۆ ب که رهۆ ن وه بوو ئه  نه گوتن پۆ بیک شتکس ر هاتوو که گه ئه

 ی وه ره  ده  لـهێ نـاکرکـان وه بوونـهۆ ک  کـه  بـووه چـ هڕ و بـاوه ر ئـه  سه  له  که که هی سه ره  که،ییس  کهیرتدانۆاپڕ
   لـهنۆ چـنیـ  بکـه وه  ئـهی باس  کهتدر مان ده و شانسه  ئه وه کردنه  قسه رهۆ نۆی ه به. نندری ببانی ژی وهچوارچ

م   لــه  کــهۆڕێ گــ تــه  هــاتووهیتــ بــهی تایک چ شــتستاــتــا ئ  هــه وه شترهــ پی وه بوونــهۆ ک  و لــهنیوانــڕ  ده کــه وه نــهبووۆک
و   ئـه، وه بوونـهۆ کیکـان هییـک ره  سـه ر باسـه  سـه نـهی بچووبای وه  لـهش پـ مـه جـار ئرۆز. ێ بـاس بکـردا هی وه بوونهۆک
 ی بـات  لـه کـهی دیکسـان  کـه  کـه کـهی دیکـ هیـ وا وشه ش و هه  کهیرتۆاپڕ. ر باس  به خسته  دهمان انهییس  که رتهۆاپڕ
  .ننه  دهیکار  دهیس  کهیرتۆاپڕ

.  بـوونر ندانه داهاتوومـان شـویکـان وباسـه ر قـسه  سه  لهکان هییس  که رتهۆاپڕ  وت که رکه  دهمۆر زوو ب  ههمن
   کچـهاریـ د  بـهێو موو شه  هه وه ر ئه  به  لهی کاتیک هی وه ش و به  ئه  بکا که وه  ئهی باسیتوانی  دهکالڤ ها  نموونهۆب
ر   بـه وته که  دهکاندا وه بوونهۆ ک  جار لهرۆ ز  کهکشت.  وازه بو هڕ تووکند ه، شاوه کیونوخون  شه وه هی که شهۆخ نه

 کـاڤ  جار هـهکند هانی. بوون  ماندوو دهر داکهی  پهیووی بژی شه کار و پۆی ه  بهناڤ ها  بوو که وه باس ئه
 بـوون گـل  شـتگه انهییسـ  کـه م پرسه ئه.  هیا بکردبمان هاڤ و هه  ئهیرج لوومه  ههیچاو هڕ  مهبوا ئ بوو و ده ئاشق ده

ــه ــه ئ ک ــه م ــهۆ ک  ل ــدا وه بوون ــه مانخــستنه  دهکان ــه  ب ــاس و ب ــه ر ب ــه  ل ــ ب ــاو گرتن ــهیرچ ــانی ب و پرســانه  ئ دا و   دهارم
  .کرد  دهیاری دناڤ  ههۆ بمانیت هیرپرسا به

 1988 ینیهـاو. ... دا  نهیۆف  بهکان وه بوونهۆ کی کاتتوان  ده وه شدارانه  بهن هی ال  لهکراو ه  وردگهیاریشنپ
واو   تهیژڕۆدوو .  کردمیشدار  بهGrebbestad بستاد گر  لهین ده  مهیرمان  نافهین هیژخا دریکمپ  که من له

  شـنه موو چـه  ههستیو انهی دا ده که مپه  که شدار بوو له  بهیس نجا که  پهر  هه  چوو کهیۆ ف  به وه ر ئه سه  کاتمان له
 و یژڕــ هــ  گــه وهۆوخــ اســتهڕ یکراســۆمی دی نگهۆ ســ لــه. ر بــاس  بــه نــه  بخــهیکخــستنڕ و یکــی پراکتیکاریپرســ
  وه بوونـهۆ ک وانه چه پ به.  وردیژڕ ه  گهۆ ب  خراپهیکزوا ش وه بوونهۆک.  کرابوونیکتر هی یشکی که تاردانیب

  .کان اوازهی ج ارهیشن پڕ  سه  لهاردانی باسکردن و بۆ ب  باشهیکنشو
ــ  کــه کــهی دی ئــامراز  لــهێکــر  دهکــرا، پی  ئامــاژه وه ره  ســه  لــهی ســانه ره و کــه  لــه جگــهب لــه. ێردریــرگ  وهک  
 یشیـکان هییـنیب و تنـت کومی  کورتـهکـمـوو جار  هـهکر سـکرتکانـدا، وه نـهبووۆ ک  لهSyracuse سۆراکیس
  .  وه نهنووسر  دهکان ارهی باین  تهکاندا هیی ئاسا  کاته له. کرد  دهاداشتی

 ێردریـگ رده وه لیک کاندا که وره  گه وه بوونهۆ ک  لهیت بهی تا  بهیکتر هی ی  قسهینیب  نهۆ بستا ئ  کهکوازش
کـا،   ده  قـسهدا وه بوونـهۆ ک  له  کهی وه ئه. ێگر  ده رچاوه  سه وه  باکوورهیکایمر  ئه  لهکان انهیندی ئینۆ کیکتیر نه  له
 ب  ده وه سته  ده  بهی که وه چب واو نه  تهیکان تا قسه  و ههێگر  ده وه سته  ده بهکردن   قسهیو چی ناو  بهکوچ

  . کا  ده  و قسهێگر رده وه لی که وه چ کهی دیکس  کهیکان  قسهیواو بوون و پاش ته
ــ ســه ره کــه ــ ب ت بــه بــاره  ســهنۆ کــیکــ هی ــ ب  لــه کــهۆمی ئ  کــهاردانی ــ بی ســه ره ، کــه  کــراوهری ــ ینگــ ده   لــه.  هی

 ر  هـهی  پـاش قـسه  لـهکانـدا نگـهی گر  باسـهی انـهی م  بـاکوور لـهیکـایمر  ئـه  لهیلی پالگبیل  گرووپگهیکان وه بوونهۆک
   لـهی قـوو  بـهکمـوو شـت  هـهشپـ: بـوون  هـهکـارۆه رۆش ز مـه  ئـهۆبـ. نیبـوو  دهنـگ دهـ بک سـاتۆ بـکسـ که
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و   ئـهیکـان  قـسه  لـه مـه ئینـیب و تنـت کوم  کـهنیدا ب وه  ئهیری ب  له وه  ئه ب  بهنیفکرا ده ت سه و که  ئهیکان قسه
   بــهاۆیــ گ  کــهنیــ  بکــهریــ ب  لــه وه  ئــه مــه ئ  کــه وه  ئــهۆی هــ بــووه ه د هییــنگ دهــم ب مانکاتــدا ئــه  هــه لــه.  هییــ چ ســه کــه

 یک هی ال له.  وه نهیاندڕ گه  دهۆ بیرۆ زی کاتداۆی خ ش له مه ئه. ن گه ده تاتریشداران ز کان به  قسهی وه دووپاتکردنه
 ی  قـسهشترـ پکر سـات  هـه  کـهنیفکـر ده ت سه و که  ئهیکان  قسه  له مه ئ  که وه  ئهۆی ه بووه  دهینگ ده ب وه کهید

  امانـه و ت ر قـسه  سـه  لـهکـوو کـان نـا بـه  تازه ر قسه  سه  له  لهاین  تهکانمان نتهمۆ و کینیب ت هۆیر ب هه. کردبوون
  ....چوو  سوقرات دهیکان  باسهی انهیکیکتیالی دیوازک ش ر وه  ههک هی وه ش  به مه بوون، ئه  ده چکان شووهپ

. تـکانمانـدا ب  ئامانجـهی وهـ چوارچ کانمـان لـه  باسـه  کـهنیخـساند هڕ  دهۆ بـیشـ لـه و هـه  ئـهینگ ده بها روه هه
 یکـ هیـ ال  و لـهشاـک ادهڕ  وه بوونـهۆ کیکـان هییک ره  سه ته  بابهی الۆ بیرنجمان  سهاتری زک هی ال  لهداۆی خ ش له مه ئه
  . ...کرد  دهز ه  بهخساودا هڕ یرج لوومه ر هه  سه ه برشکانمانۆ و زنینی باشتر بی توانا وه کهید
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