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  گاندی 

   ری ئاشتی یامبه په

  
  
  
  

   م دووهشی  به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مارشۆن. ب: دانانی سیناریۆ

  لیبی  لید سه وه: بی ره رگانی بۆ عه وه
  شروان خدر: یرگانی بۆ کورد وه

 ریم کاکه که:  وه پداچوونه
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  ری ئاشتی  یامبه گاندی په: ناونیشانی کتب
  مارشۆن. ب: اریۆسین
  لیۆ: کان ونه
  لیبی لید سه وه: بی ره رگانی بۆ عه وه

  شروان خدر: بۆ کوردی
   ریم کاکه که:  وه پداچوونه

  
  
  
  
  
  
  

  
   للـه سه ری مه نته ن سه الیه  له ی پارزراوه وه مافی بوکردنه
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  :کی پشه
  
   لــه ی ناتونــدوتیژی بــوو  وه ری بزووتنــه  رابــه کــه) هاتمــا گانــدی مــه(ی ژیــانی  وه ۆی گانــهدا ســیناری  شــوه  لــه  کــه م کتبــه ئــه

 حقـوق  حرکـه (  لـه م کتبـه رگرتنی ئیمتیازی ئـه  وه سا به  هه للـه سه ری مه نته  سه وه زنه  مه م پیاوه ی یادی ئه بۆنه هیندستان، به
  و ببـ بـه لتـووری مرۆڤـی کـوردی  کـه شـک لـه  بـه نگـی ناتونـدوتیژی ببـ بـه رهـه هدا فـ م پنـاوه ی لـه وه  بۆ ئهی لوبنانی)الناس
و دان  برایانـهو  رم و نیانی مرۆڤدۆسـتانه کی نه  رگایه ی هز له وه کالکردنه ر یه  به نابردنه  جیاتی په ک مرۆڤی کوردی له بوایه
  . کان رباری بوونی جیاوازییه  سهکتر دابنرێ یه به
، یـن  مرۆڤـی کـورد بکـه ش بـه  پـشکه م سـیناریۆیه کان ئه پدانی توانا مرۆییه ره  بۆ په للـه سه ک رکخراوی مه زانی وهباشمان  به

رانـی کـوردی   خونـه ی ژیـان و بیروڕاکانیمـان بـه  کورتـه وه م رگایـه  هیوادارین لـهنی گاندی،زنی بیروڕاکا  مه  له رزلنانکیشه
  .ین ئاشنا بکه

  
   لله سه مهری  نته سه

  ولر  هه–کان  پدانی توانا مرۆییه ره بۆ په
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تی بۆ پیاوانی  زایه ی ناڕه ؛ بروسکه یه وه م ئه که پالنه ...مک پاش که ...وداشهله
ها روه نووسین، هه کان ده نرین، بۆ رۆژنامه سیاسی ده

وامیش رده کی بهو، رکخراو یه م یاسایه یاداشتک دژ به
 ...زرنین مه داده

تا ،   کیه م گاندییه ئه
وشت  ر ره سه رسمان له ده

 بدات؟

م،  وره گه
 یه ه کی بوده یه))کولی((

.کا ری ده ی پارزه پیشه

زار واژوومان  هه تائستا زیاتر له
 . وه کۆکردۆته

  وه بۆ ئه
  وه ته کۆمکردوونه

  که  باره چونکه
. راپییه خ رووی له

کان  ر ئینگلیزه وبه مه ندین ساڵ له چه
  کرد که یان ده وه پشنیاری ئه

 باشووری  ن له کان کار بکه هیندییه
. کردنی وت شه پناو گه فریکا له ئه
  ترسن له وان ده م ئستا ئه به

 .ندبوونمان مه وه زیادبوون و ده

  ننه یه وێ بیاری باج بگه یانه  ده بۆیه
ر تاککی  سه  ساکدا له  له لیره 25

ر  رابه ی به وه واتای ئه هیندی، به
ش مانگی   کری شه  به وه بته ده

ش  م باجدانه ئامانجی ئه. کارکردن
 بۆ  وه ڕانه  بۆ گه ناچارکردنمانه

 !رگیز هه . هیندستان

ساتکی  کاره
 ! یه وره گه

ند مانگک  چه.  نه مان درژخایه که نگه جه
پناو   هیندستان له وه ڕمه گه ندم دهجتا

ڵ  گه ها له روه مان، هه و باره باسکردنی ئه
 . التان وه ڕمه گه م ده که خزانه

  وام بین له رده  به پویسته
 . خۆمان رگری کردن له به
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ی 18 لهمجۆرهبه
می سای  که کانوونی یه

ر  رامبه  به  ، له1896
  ...ری دۆربان ندهبه

کۆتاییدا  کانم له هرۆ 
.فریکا  باشووری ئه یشتینه گه

  : ن یرکه سه
و رووی ره  به که ره نده دکتۆری به

 ناو ی بزان له وه  دێ بۆ ئه ئمه
تای   په یه س هه  که که پاپۆڕه

 .ب هه

توانین  کاپتن، ده
 زین؟ دابه

تی   حاه  له خر ئمه نه
ک  زۆرین، نه کی به رییه سه ستبه ده
هۆی  کو به  به وه خۆشییه هۆی نه هب

 . تۆوه

 م بۆچی؟ به

 ناو شار خۆپیشاندان  کان له  ئینگلیزه زۆرک له
ی تۆ بۆ هیندستان  وه ڕاندنه ن، داوای گه که ده
کانی ی هیندییه وه ڕانه ها داوای گه روه هه. ن که ده

 ن، که ش ده که ناو پاپۆڕه

!  جیه  کارکی نابه مه ئه
مان مافی موو هه
. یه جبوونمان هه نیشته
 تا کاتی که  ناو پاپۆڕه له

. وه منینه پویست ده

  ! وه تان برده که وه گره
 م له زین به رگرت دابه تمان وه مۆه

 وریای  که کاتی جھشتنی پاپۆڕه
 !خۆتان بن

. وه زانم جیابینه باشی ده به
 ! وه مه گه دواتر پتان ده

 له  که  پاپۆڕه رۆژ23ی  ماوه
   وه  مایه که ره نده  به ر رامبه به
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  !اندیگ ...دا ئوارهله
 !  گاندییه وه ئه

 !رن وه

  ین ده ده وای تھه
بیری  رگیز له هه

 کات نه

 ! بمره

ڵ و  په کولی چه
 بۆ  ڕوه بگه پیس

  وتی خۆت،
  شه وتی ره
 کان دڕنده

ستن،  راوه
. شتن ئوه

  که با لدانه
.ین دوا بخه

ره، نده لیکسه  ئه  خانمه مه ئه
ری  به ڕوه ری به  هاوسه 

 بابۆین. پۆلیس

ختت ڕز گاندی به به
  وه بوو من لره هه

 !ڕیم تپه

بۆ شونکی 
ما  گه پارزراو له

م  ، تا ئه ره وه
ت تیمار  برینانه
 .ین بکه

سوپاس خانم تۆ 
یانکوشتم بووای ده نه

ک وێ هیچ داوایه ته ده
 ی؟ تۆمار بکه

 یانبوورم ده.. نا

  
ند ساک  بۆ چه

 گاندی  دووباره
 بۆ  وه ڕته گه ده
ری و، ی پارزه پیشه
 ناو  باتی له خه
کانی پارتی  ریزه

ی هیند  کۆنگره
و  دا، له  پده درژه
شدا دوو  یه ماوه

ی  کوڕی دیکه
  :ب دایک ده له

 )1897(رامداس 
 ).1900(دیفاس 
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óÜ1904NNN@@؟ کاستۆربای چیته 
  وباسه مان له پشووتر قسه

ونم  وام خه رده  به ، که کردووه
شرامی  بوو خانووکی ئه وه ئه

.یی بژین ساده م، به دروست بکه

ی  وه مکردنه ی که  ماوه له
ر  سه کانمان و زابوون به زووه ئاره
 خوادا نزیک ینمان له مان و زه سته جه
کی  یه شوه توانین به و، ده وه بینه ده

.ین وانی دی بکه تی ئه جوانتر خزمه

ی   بۆ ژماره مه که  وتاره مه ئه
رای ((داهاتووی گۆڤاری 

 )).هیند

! م نداس، من تناگه موهه
و و له رکردووه ت ده که تکاره خزمه

ت  ی دۆربان ئمه  خۆشه خانووه
.بژین) 1(شرام  بۆ ئه وه گواسته

لمنم  بسه وه ئهوێ  مه ها ده روه هه
 ئاشتی  توانین به  ده  ئمه که
و  کی وتانی دیکه ڵ خه گه له

 .ئایینی جیاواز بژین

   له  بریتییه  که  تیمی کاری رۆژنامه بۆ نموونه
مانی و  کی ئه یه که کی ئینگلیزی و جوله یه شه قه

کاسۆلیککی پۆلۆنی و موسمانکی هیندی و 
 .ش منموی  ئه که) 2(ک هیندۆسییه

ین خۆمان  ده وڵ ده ی فینکس هه  ککه له
  سکیش خۆی فره رکه ین، هه ببه ڕوه به

ها دوورمانی  روه چشت لنان بکات، هه
 ....و شووشتن  باخچه خدان به و بایه

ها ناب  روه هه.  نگی نییه کارکردن نه
 .بت کان هه ویسته والش نه مه له

  !کان سته اوده ئ ی وه ک پاککردنه م نه به
 ). 3( کانه ویسته تی نه  کارکی تایبه مه ئه

م نیت، ڵ راکه گه ر له گه ئه
دا  نوان ئمه جگات له
 ! بۆ لره!  نییه

من ! یت که رکردنم ده تی ده جورئه
 ب س و  میشه وا هه رتم که هاوسه

 ! ت بوومه دوو گوایه

متوانی  ، نه ئاه خودایه
نی خۆمدا بوو ر توڕه سه به

 .زاڵ بم

!   گیانه کاستۆربای بمبووره
کان پاک سته جیاتی تۆش ئاوده له

 . وه مه که ده

،  سته بوه
م ده تیت ده یارمه

کـانویـستهنـه) 3. ( ئـایینی هیندۆسـینـدن بـهابـه پن کـهوانهکان ئهین، هیندۆسییهوی دروست بکهنوان هیندی و هیندۆسی تکهناب له) 2. ( هیندستانگرووپکی ئایینین له: کانشرامهئه) 1(
  .سپردرێکانن و، ناشیرنترین و نزمترین کاریان پ دهی هیندۆسیهوادهندێ خانهی ههوه، نهست لدانیشیان گوناهه دهن کهوانهئه
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óÜ11@ðÜìíÝîó÷@ñ1906NNN@@کی دیکهکان  ئینگلیزه جار
 رقیان  لمنن که یسه ده

 ! لمانه

جی  کانی نیشته وێ هیندییه یانه ده
یان ) ناسنامه(زۆر  فریکا به باشووری ئه

چی هاوتی ئینگلیزی  ن، که بۆبکه
ک  ر هیندییه هه.  پویستی پ نییه

بت یان  نه یه و ناسنامه گری ئه ر هه گه ئه
  وه ڕننه یگه تا ده وه گیرت، یانیش ئه ده

 !  بۆ هیندستان

ر پۆلیسک  هه
ستگیرم بکات  ده

 !یکوژم ده

نگیان وان جه ر ئه گه ئه
ش  وت، ئمه ده

 !ین ئاماده

کی ئینگلیزی  ک هاوتییه وێ وه مانه  ده ئمه
ر رامبه با سوند بخۆین به! دا بکرێ گه مان له ه مامه

تواناماندا بت بۆ  ی له وه  خوا ئه به
   نویه هرستیی زپه گه  ره م یاسایه ی ئه وه شاندنه وه هه
کارهنانی توندوتیژی  به ر له ده م به به. ین کاربکه

خۆم  من سوند ده . بووه ر نه سه کان چاره  رۆژه  رۆژک له چونکه
ها  روه هه !منیش ! خوا ر به رامبه به

 !منیش

! خوا ر به رامبه خۆین به سوند ده

ی  وه رئه به یت، له که رپچی یاسا ده تۆ سه
،  وه یته که تده ره)  ناسنامه(رگرتنی  یاسای وه

!ی بۆ خۆپیشاندان ده ک هانده ها خه روه هه
ی دوو مانگ بیاری زیندانی دادگا بۆ ماوه

 !پن سه ر داده سه کردنت به

  وه  رگای رق و توندوتیژییه ناب له
کو  وین، به ربکه ر دوژمنانماندا سه سه به
و قینه ستههزی را  به رمان پویسته سه له

 .  ین ویستی رازییان بکه خۆشه

هزی  ککی به زیندان چه
ی  وه نگاربوونه ره به

کانی  زیندانه! ناتوندوتیژییه
  ین که ئینگلیز پ ده

òŠüªói@
ÿb@ìì†@ñaì†NNN@@
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çb’bqNNNN@@çbØòìíjï‚bî@ñòìóåmììi
@ÿb@ñaì†@óÜ@ÿb
ìíiò†@äaìa‹ÐŠói@~ãłói@@ !موومان بگرن هه

مان ) ناسنامه ( ئمه
 . نییه

 بۆ  وه ڕنه بگه
کانتان  ماه

. زیندان پبووه

زیری  ی سمۆتس، وهنووسینگه
  ..کاروباری هیندستان

رمانی  ڕز گاندی، فه به
! یه ستگیرکردنتم هه ده

نھا جاری   ته مه ئه
! ستگیرکردنمه می ده سیه

  ر هۆکارکی پویست له  هه به
ب یاخیبوونی دهتوانامان بت، 
 !ین ناوببه کان له هیندییه

@@1914NNNمموزی سای   ته له
  رپرسه ی به ڕاڵ سمۆتس، زۆرینه نه ژه
شبینن  را ره  هیندو ئینگته کان له سیاسییه
و  ڵ ئه گه کردنت له ه ی مامه  شوه له

تی  رکردایه  گاندی سه ی که یه وه بزووتنه
 .کات ده

اندی زانم گ  چاکی ده وا به
ال بکرت و  ڕه به

ج  کانی جبه داواکارییه
 بکرت

ها ژن و  روه ، هه مردمنداڵ کوژراوه
کان   کاتی خۆپیشاندانه منداڵ له
کانیش باشووری  و، بازرگانه برینداربوونه

تکی   حاه ، له فریکایان جھشتووه ئه
 ...واودان وایی ته بنه

  و پیاوه باواب، ئه
،  هت لکراو فره نه

 وت رکه سه

 پناوی   له ی که و یاسایانه موو ئه هه
،  وه شنمه وه یده تکۆشاویت هه

م تۆش  که دا داوا ده وه ر ئه رامبه به له
 . ستنه تکۆشانی خۆت بوه

ڕاڵ، من  نه ڕز ژه به
م،  ده نت پده به
ری  روه ی دادپه وه رئه به له

 .دیھات به
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@ñ‡äb @óåmìóØŠó@ãó÷@ñaì†
Ü@ó18@ñŒìíàóm@ñ1914@

çbn‡åïè@üi@òìóîaŠó NNN@@

ک  یه  هیندستان گاندی بۆ ماوهله
ناوبانگ   مای شاعیری به له

  . ب رابندرانات تاگور ده

ک بانگیان  خهوهدوای ئه
). هاتما مه ( کرد به ده
  سا به هاتما هه مه

کی)شرام ئه(دروستکردنی 
  . سابار ماتی نوێ له

 ...مجۆرهبه

هاتمای  تۆ مه
: ی قینه راسته

))!زن رۆحی مه((

  ب ژیانمان پکھاتب له ده
 . ژاری و ناتوندوتیژی هه
ر سه ین به که شده کانمان دابه کاته

...کارکردن و نوژکردن

ی ساک لت  کاستۆربای بۆ ماوه
  یه م هه وه  نیازی ئه: وه ومه که دوور ده

.م  بکهداری وت رانسه  سه شتک به گه
دابانم لی ساڵ دوای بیست 

زایی  کی باشتر شاره یه شوه بهوێ  مه ده
 .م، یدا بکه په

دان  ر حیسابی سه سه زار ئینگلیزک له ند هه چه
. ن که ند ده مه وه ملیۆن هیندی خۆیان ده

رزان   نرخکی هه کان به  هیندییه که شتومه
 گران  راش به  ئینگته کن له ده

 ... وه نهیفرۆش ده
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گاندی  1916یشوبات6ñله
کاتی  بوونی له بانگھشتکرا بۆ ئاماده

زانکۆکان،  ک له ی یه وه کردنه
 .هیندستان بوونی جگری پاشا له ئاماده به

موو شونک   هه وایی له بنه
کان  ی هیندییه زۆرینه:  وه بوبۆته

ڕان   گه  له ستداوه  ده رموگوڕیان له گه
  وه ته رامه  که توانن به رو ده دوای کا به

 بژین

ستی  ژر ده ر له گه کان ئه  رۆژه رۆژک له
ونی ش خه مه  ئه کان رزگاربووین، که ئینگلیزه
رمان  سه  له و کاته ، ئه کانه  هیندییه زۆر له
وایی و   بنه کانیش له  جووتیاره پویسته

 ...ین ی رزگار بکه زه وه زانی و، ته نه

 م شونه هئ! هی تۆ
 پیسی خاون  له

 ! وه بکه

کان  هیندییه!  یه جاڕانه کارکی گاته
نانن،   ده وه کانه ست رقی ئینگلیزه ده به

  ها هیندیش رقیان له چی ملیۆنه که
خۆیان ) کان ویسته نه(هاوتیانی 
  ! وه بته ده

یڤی ئستا بۆ  په
 ! ڕز گاندییه به

ن   خاوه لهراییدا داوای لبوردن  به له
 ئینگلیزی   به م، چونکه که شکۆ ده
  یه ی زمانکی بگانه وه رئه به نادوم، له
 ... زمانی هیندی ت به باره سه

  ک له  ئستا یه ر له مک به که
   له وه واییه ی بنه باره له) 1(کان ماهاراجاته

وایی   بنه راسته. ی کرد هیندستان قسه
  ئمه. بینن ۆدا چی دهم م له ، به ساته کاره
ر  وهه  نمایشکی ئاتون و گه مانای وشه به

 .بینین ده
سنووری خۆی 

 !زاند به

 !ن نگیکه بده

کانی  ڕن با قسه لگه
 .واو بکات ته

 !مخۆش ده

کان رزو ستایش  هیندییه
م  ر ئه سه ن تا له مۆ ناکه سته ده
  ! بنیات بنرن ییه نده گه

کان  هناو شار ناتوانین به
ی  وه  ب ئه وه بسوڕینه

!  وه بینه ڕووی تف نه رووبه
 پاک و  ندی به یوه ی په وه ئه

ب السایی  ده یه  هه وه خاونیشه
 .. وه ینه کان بکه ئینگلیزه

ڕوانی ئازادی و ردا ناب چاوه رابه  به له
ی  کو ئمه ین، به خۆییان لبکه ربه سه

 ین  کۆشش بکه رمانه سه هیندی له
ست ده خۆیی به ربه ی ئازادی و سه وه بۆئه

 !بنین

 ...تی ماویه  .رهبهلهندکی رادهمهوهمیری هیندی دێ، هاوکاتیش دهواتای ئهماهاراجا؛ به) 1(


