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 بةرگي يةكةم
  

  خةبايت نافةرماين مةدةين چية؟
خةبايت لة ئةوة سةرةذاي . بةصام نافةرماين مةدةين دياردةيةكي نوثية. نافةرماين شتثكي نوث نية

 كؤتاييلة لة سويد ةرماين وةك شثويةك لة بةرهةصستكاري بؤ وةدةستهثناين مافة دميؤكراتيكةكان ناف
ئةم  كة جارثكي ديكة 1980 بةصام ئةم شثوة خةباتة هةتا دةيةكاين ،وةذابردوودا كةصك وةرگرياسةدةي 
   .گةذايةوة گؤذةپاين سويد، بة شثوةيةك لة بري كرابووخةباتة 

مريكا هثنذي دةيضيد باكووري ئةيت نافةرماين مةدةين دةگةذثتةوة بؤ نووسةري سةرچاوةي بريي خةبا
لة بةر . 1" من لة ماوةي شةش ساصدا هيچ چةشنة زةكاتثكي كةسيم نةدا" . Henry David Thoreau تؤرثئؤ

 زةكاتةي كة ئةو دةيدا لة سةركويت ئينديانةكان و ي ئةوكة پارة لةوة بة ئاگا بوو تؤرثئؤئةوةي 
، لة داين زةكات خؤي كةصكي لث وةردةگريثشةكاين وصاتة يةكگرتووةكاين ئامريكا بؤ سةر مثكزيكؤ هثر

ئةو شةوةي لة زيندان مامةوة وةك ئةوة وابوو توذ بدرمثة . "بوارد و هةر بةو بؤنةيةشةوة خراية زيندان
اسراو بة پثچةوانةي بؤ بةيانيةكةي كةسثكي نةن". دوورة وصاتثكةوة كة قةد چاوةذثي ديتنيم نةكردبوو

پاش ئةوةي ناين بةيانييةكةي كة برييت بوو لة كوتة سةموونثكي . ئةوي داويسيت تؤرثئؤ زةكاتةكةي 
  . ژوورةوة، ئازاد كراية كة لة كوين دةركةي زيندانةكةيةوة بؤي خراذةش و پةرداخثكي شؤكالت

 بة نةوة لة اليةن ئةوانةي كة خؤيانهةر لة كؤ. نةدان و سةرپثچي كردن لة داين زةكات بريثكي نوث نةبوو
دةناساند و لة دژي بةردةداري خةباتيان دةكرد، وةك شثوة خةباتثك Abolitionist ئابوليسيؤنيستةكان 

 لة ئوروپا كارل ماركس هةوصي دا خةصك لة نثو كامپانياي نةداين 1848لة شؤذشي ساصي . بةكار بردراوة
  . زةكات بة حكوومةيت ئاصمان ذثكبخا

، جةزا لة خؤيدا بة شثكي گرينگة لة كردةوةي ژي و ئؤرجينييت تؤرثئؤ لةوةدا بوو كة ئةو پثي وابووپاك
كتثبة  كة ئثستا لة ذيزي 2" سةبارةت بة بةرهةصستكاري مةدةين"ئةو لة كتثبثكدا بة ناوي . بةرهةصستكاري

  . بؤچوونةكاين خؤي كرد بؤ يةكةم جار چاپ كرا، بةرگري لة1849 دةژمثردرث و لة ساصي ةكانداكالسيك

                                                 
1 Henry David Thoreau, Om civil olydnad, Stockholm, 1977 
2 Henry David Thoreau, Om civil olydnad, Stockholm, 1977 
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يانث جةزا و . [تاواين ياسايي لة نافةرماين مةدةنيدا گرينگ بووهةر وةك لة خؤيدا الي تؤرثئؤ جةزا 
خةبايت [هةر بؤية ]. تاواين ياسايي دوو بةشي هةرة گرينگي پثكهاتةي خةبايت نافةرماين مةدةين بوون

  . يةررهةصستكاشثوةيةكي زؤر تايبةيت كردةوةي بة] نافةرماين مةدةين
خةبايت نافةرماين . ماناي ديكة و بةربصاوتري هةية] خةبايت نافةرماين مةدةين[الي كةساين ديكة چةمكي 

لة بةصام تؤرثئؤ . مةدةين هةموو شثوةكاين ناياسايي بةرهةصستكاري ئاشتيخوازانة وةبةر دةگرث
ةية كة جةزا لة خؤيدا بنةماي  و ئةويش ئةوقامك لة سةر خاصثكي يةكجار گرينگ دادةنثكتثبةكةيدا 

ئةو پثيواية ئةو كةسةي لة بةر بةرهةصستكاري زينداين دةكرث، . خةبايت نافةرماين مةدةين پثكدثنث
   .يگةرترة لةو كةسةي كة شثوةي بةرهةصستكارييةكةي زينداين بةدوادا نايةركردةوةكةي زؤر كا

كثشةكة لة هاوكاري و فةرمانبةري ترسي و مة. حكوومةت لة خؤيدا مةترسيدار نية] تؤرثئؤ پثي وابوو[
وة دةكا كة دةستةصايت هةروةها گانديش ئاماژة بة. هاووصاتييةكاين ژثر فةرمانبةري ئةو حكوومةتةداية

ئةگةر تةنيا خةصك . " بةستراوةتةوة بة هاوكاري و فةرمانبةري تةواوةيت هاووصاتيانةسةصاتداران د
اكان كارثكي نامرؤضانةية، ئةوة كامة ملهؤذ و ديكتاتؤر هةية تثگةيشتبان كة فةرمانبةري ياسا ناذةو

  3". نةيدةتواين زؤصم و زؤر لةوان بكا
ئةوة بوو كة ئةو بةرهةصستكارييةي كة ئةو لة دژي  بريي تؤرثئؤ لييتاليةنثكي ديكةي پاكژي و ئؤرجينث

ي دةوصةت نةبوو، كردةوة ناحةقةكاين دةوصةت ئاماژةي پثدةكرد، پثش لة هةموو شتثك لة دژي خود
هةر بؤية . بةصكوو لة دژي ئةو هاووصاتيانة بوو كة لة دةوصةت و بذيارةكاين دةوصةت فةرمانبةريان دةكرد

  . ]نةك دةوصةت[ هاووصاتياين سةربؤ دةوصةت نةويكةرن لة خةبايت نافةرماين مةدةنيدا گرينگترين دژبةر
ئةو ئينسانانةن كة سةرذةاي " دةم ئاصووگؤذداگرينگترين كؤسپ لة بةر"و " قاميترين كؤصةكةي ناحةقي"

ناذازي بوون و دژبةري لة باري بريوذاوة لة گةص دةوصةت هثشتا فةرمانبةري دةكةن و لة بةردةم دةوصةتدا 
 ئةگةر تةواوي ئةو كةسانةي كة لة باري بريةوة لة دژي ،لةو بذاويةدا بوو] تؤرثئؤ [4.سةر نةوي دةكةن
بةري و بةرهةصستكارييةكةيان خبستابايةتة بواري كردةوةوة، ئةوة دةتوانرا ن، هاتبا و دژحكوومةت بوو

    . پثش بة بةردةداري و شةذ بگريدرث
]. و بةرهةصستكارييةكامنان پراكتيزة ناكةين[بةصام كثشةكة ئةوةية كة زؤربةي ئثمة فةرمانبةري دةكةين 
ئةگةر ئثمة بثن و ئاكامي نافةرماين پةسةند . ذاست هةر لثرةشداية كة خةبايت نافةرماين مةدةين مانا دةدا

بكةين ئةوة دةبثتة هؤي ئةوة كة خةصكثكي زؤرتر بؤ پةسةندنةكردن و الدان لة ياسا و بذيارة ناحةقةكان 
ئةوة دةخرثتة ذوو كة يةكثك لة كؤسپةكاين بةردةم وةديهاتين ماف ] لة نافةرماين مةدةنيدا[. هان بدرثن

  ...ية]نافةرماين مةدةين[ ئاكامة كةسييةكاينوةيكةكي و يةكساين، ترس لة
  

  :پثناسةي خةبايت نافةرماين مةدةين
  5: نافةرماين مةدةين وةك تراديسيؤن دةگةذثتةوة بؤ تؤرثئؤ و گاندي

  كردةوةيةكي كراوةي فةرميية] نافةرماين مةدةين[ .1
 .كة لة سةر بنةماي بةكارنةهثناين توندوتيژي دامةزراوة .2
ياسايةك، فةرمانثك يان ] كة لةودا[ناياسايية كردةوةيةكي  ،]ةدةيننافةرماين م[كردةوةي  .3

 .بذيارثك لة ژثر پث دةخرث
 . ئةخالقييةوكؤمةصايةيت   يانكؤمةصگايي گشيت ، ئاماجنثكي]نافةرماين مةدةين[ئامانج لة  .4

                                                 
3 Henry David Thoreau, Om civil olydnad, Stockholm, 1977 
4 Mahatma K Gandhi, Non-violent resistance, New York, 1985 
5 Henry David Thoreau, Om civil olydnad, Stockholm, 1977 
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يةكجار گرينگ و پذ ة كةسييةكان ئاكاموةئةستؤ گرتن و پةسةندي ] نافةرماين مةدةنيدا[لة  .5
 .نخةباية

  
لة ئةدةبيايت بزووتنةوةي بةكارنةهثناين توندوتيژيدا وشةي مةدةين وةك . مةدةين يانث هاووصاتييةيت

بةئةجنام دةگةيةنن ] لة ژثر پثناين ياسا[ئةوانةي كة كردةوةي . دژو پثچةوانةي توندوتيژي بةكار دةبرث
 . خؤيان دةگرنةراين ذثز لة دژبةرةان بة واتايةكي ديكة ئينسانپثشكةوتوون يانلة هةمانكاتدا مؤدثذن و 

 چاوي  و گفتؤگؤشدژبةر ئةو اليةنةي كردةوةكةي لة دژ ئةجنام دةدرث لة هةمانكاتدا وةك اليةين وتووثژ
. هةص نايةن] چ دةبث با ببث[ئةجنامدةراين كردةوةي نافةرماين مةدةين لة ژثر ئاكامي كارةكةيان . لثدةكرث

 تاقيگايةك كة يان تاريكاي شةو كةصك وةرگري و بؤ منوونة لة سةر بينافةرماين مةدةين ئةوة نية كة لة
  .درث، پةيامثكي شارةوة بنووسيبئازاري ئاژةصي تثدا ذةنگة 

ة لة فةرمانبةري ياسايةكي يذاستة نافةرماين يانث لة ژثر پثناين ياسايةك بةصام لة هةمانكاتيشدا بريتي
ثركني و بزووتنةوةي هاووصاتييةيت لة باكووري ئامريكا لة لةم پثوةندييةدا نافةرماين مارتني لوت. ديكة

زؤر جار كردةوة . دژي ياسا ذةگةزپةرةستانةكاين حكوومةتة هةرمثييةكان منوونةيةكي باشة
ي كاين حكوومةيت ناوةندي يان فيدراصنافةرمانييةكاين ئةوان لة هةمانكاتدا بة ماناي جثبةجثكردين ياسا

 .  بووئامريكا
 لة ئامريكا 1980بزووتنةوةيةكي كريستيانيية كة لة ساصي  [Plogbill تنةوةي پالگ بيلبزوو هةروةها

دواي . بؤ داماصيين چةك منوونةيةكي ديكةية] پالگ  بيل وشةيةكة لة ئةجنيلةوة وةرگرياوة. درووست بووة
لثرةدا  [داهةصمةت لة دژي كارگةي چةكسازي لة اليةن بزووتنةوةي پالگ بيل، لة كايت مةحكةمة كردمنان

] پالگ بيلة پثويسيت وةبريهثنانةوةية كة نووسةر بؤ خؤي يةكثك لة ئةندامة چاالكةكاين نثو بزووتنةوةي 
بةو وصاتانة فرؤشراوة كة قةصاچؤ و Carlgustaf ئةوةمان وةبري خستةوة كة چةكي كارلگوستاض 

مة بة پثي  كةواتة ئث.يةكان بووةئةجنام داوة، هةربؤية ئةوة لة دژي ياسا نثونةتةوةيتثدا كؤمةصكوژيان 
كاتثك كردةوةي .  بؤمان هةبووة بةرهةصستكاري خؤمان نيشان بدةينNurnbergپرينسيپةكاين نورثنبةرگ

ئةجنام دةدرث ئةوة لة خؤيدا تاوانة ئةگةر هاووصاتيان لةو ] لة پانتاييةكي نثونةتةوةييدا[قةصاچؤ 
خؤش [ وصايت ديكةدا[ لة بةري بكةن كة ذثگة بؤ ئةو قةصاچؤفةرمان] لة وصايت خؤياندا[قانوونة نةتةوةيية 

  .دةكا و كؤمةصكوژي دةپارثزث
كردةوةيةك كة لة سةرةوةي قازانج . نافةرماين مةدةين هةميشة وةك كردةوةيةكي سياسي چاوي لثدةكرث

ةيةك لة ئامانج لة نافةرماين مةدةين ئةوةية كة هةص. و بةرژةوةندي كةسيي ئةجنامدةرانةوة ذادةوةستث
 كؤمةصگادا ذاست بكرثتةوة يان ببثتة هؤي چثكردين بزووتنةوةيةك بؤ پثكهثناين ئاصووگؤذي بنچينةيي

نافةرماين مةدةين پثوةندي بة ئايدؤلؤژياي چةپ و ذاستةوة نية و هةردووك باصي ئايدؤلؤژي  .فرةتر
  .دةيكةن

هةرمثة نيمچة [كؤمؤنةكاين . و گرووپ هةرواتر نافةرماين مةدةين هةم تاك دةتواين بيكا و هةم كؤمةصة
سويد كايت خؤي بؤ پثكهثناين ناوچةي ئازاد و دوور لة چةكي ناوكي لة دژي خودي دةوصةيت ] سةربةخؤكان

 بايكؤتةكان لة دژي ئافريقاي باشوور لة سةردةمي ئاپارتايددا لة خةبايت سويد و هةروةها لة لة كايت
 ئةندام لة يةكيةيت ئوروپادا لة نافةرماين مةدةين لة دژي دةوصةتةكاين. مةدةين كةصكيان وةرگرتووة

  .يةكيةيت ئوروپا كةصك وةردةگرن
فةرمانبةري "و " پشتگوث خستين هاووصاتييانة"، "گوث پثنةداين مةدةين"نثوةرؤك و ماناي وشةكاين وةك 

ة اليةن كؤمةصة ل" فةرمانبةري پريؤز يان خودايي"وشةي . زؤر نزيكي نافةرماين مةدةنيية" لة ويژدان
هاومانا بوو لة گةص " بةرهةصستكاري مةدةين"لة ماوةيةكي دوورودرثژدا  .مةزهةبييةكانةوة بةكار دةبرث
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  دژيبةصام ئيمذؤكة لة نافةرماين مةدةين  زياتر لة كايت شةذ و بةرهةصستكاري لة. نافةرماين مةدةين
  . و بةكاردةبرثوةردةگريدرثي لث دا كةصكداگريكةري
ةكي باصكثش لة خةبايت نافةرماين مةدةنيدا ئةوةية كة بةشثك لةو باوةذةدان كة هةموو چةشنة مةسةلةي

بؤ خةباتگثرثكي ئاشتيخوازي وةك . خةباتثكي ناچةكداري دةكرث وةك نافةرماين مةدةين پثناسة بكرث
 گاندي چةمكي لة سةرةتاوة .تؤرثئؤ بةكارنةهثناين توندوتيژي بنةماي خةبايت نافةرماين مةدةين پثكدثنا

. دةدا، بةكار دةبرد" بةرهةصستكاري ناتوندوتيژي"كة هةتا ذادةيةك هةمان ماناي " بةرهةصستكاري پاسيض"
 چوونكة زؤر جار ماناي هةصةو بة ،نية) پپوالر(يانة يخةصكئيمذؤكة بةكارهثناين وشةي پاسيض زؤر 

  .لثدةكرثلة پثوةندي جؤراوجؤردا پثچةوانةي 
بةرهةصستكاري لة خؤيدا وشةيةكي بةربصاوة كة دةكرث هةر . نافةرماين يان خؤبواردنبةرهةصستكاري يانث 

 مان دةگرث و ]خواردنةكةي[للة بةرهةصستكاري چةكداييةوة هةتا ئةوة منداصثك لة خواردين 
لة هةموو "كةس ناصث بةهةصستكاري هةموو كاتثك و . بةرهةصستكاري دةكا، مانا بداو بةكار بربث

تةنانةت نافةرماين مةدةين و بةركارنةهثناين . بةرهةصستكاري دةتوانث ذؤخثنةريش بث. اشةب" شثوةيةكدا
  .توندوتيژيش پثويست ناكا هةموو كاتثك  پوزةتيف بثت

  
  

  :هةصمةيت ذاستةوخؤ
هةصمةيت ذاستةوخؤ هةوصثكة كة لةودا . هةصمةيت ذاستةوخؤ لة گةص نةفةرماين مةدةين جياوازي هةية

نافةرماين لة بة پثچةوانة . ثثني هةصمةتةكةي وةديبئاماجنةوث ذاستةوخؤ مةبةست و دةيه] هةصمةتبةر[
بة تةواوةيت لة جثگةي  . هان دةدرثننافةرماين بؤ فةرمانبةران بؤ گةيشنت بة بذيارثكي نوث،  دا،مةدةني

كوريت و بة . نافةرماين مةدةين هةميشة و هةموو كاتثك باشترين شثوةي خةبات نيةكة خؤيداية بگوترث 
سانايي دةكرث بگوترث نافةرماين مةدةين شثوازثكي بةرهةصستكاريية كة لة هةصكةوتةو شوثين مثژوويي 

هةربؤية هثندثك جار . كةصكي لثوةردةگثرثبؤ گةيشنت بة هثندثك ئاماجني تايبةيت تايبةت بة خؤيدا 
هثندثك جاريش . ةين بثتهةصمةيت ذاستةوخؤ دةكرث شثوازثكي بةرهةصستكاري باشتر لة نافةرماين مةد

  .گريدثبدةكرث ئةم دوو شثوازي خةباتة تثكةص بة يةك بكرث و پثكةوة كةصكيان لثوةر
مرؤض  كة ،يانث ذاست ئةو شتة دةكرث. لة هةصمةيت ذاستةوخؤدا، ئامانج لة خؤيدا دةبثتة ئامراز

وانة لة دژي فرؤشنت و دا، لثبذا1983 كاتثك بزووتنةوةي ئاشيت لة ساصي .ئاماجنيةيت و دةيهةوث بيكا
ناردنة دةرةوةي چةك خةبايت دةستپثكرد، ئثمة كؤمةصثكي ناذثك و پثكي لة دةوري يةكتري كؤبووةوةي 

بة هؤي ئةوةي كة . خةباتگثذي ذثگاي ئاشيت بووين كة توانيمان پثش بة چووين پاپؤذثكي چةك بگرين
انةوةيست ئاماجني خؤمان ئاشكرا بكةين ذابگرين دةمبؤ ماوةي سةعاتثك توانيمان پاپؤذثكي چةك هةصگر 

  .يانث ذاوةستاين ناردين چةك بؤ دةرةوة
هةروةها هثندثك جار لة هةصمةيت ذاستةوخؤدا مةبةست ئةوة دةبث كة هةر لة كايت هةصمةتةكةدا، ئامانج 

ئةو بث ماص و حاصانةي كة دةست بة سةر خانوويةكدا دةگرن، دةياةوث ذاستةوخؤ . وةديبثت
ئامانج، ] ذاستةوخؤي[سرووشتيية كة وةديهثناين . ةيان كة پةيدا كردين شوثين ژيانة وةديبثننئاماجنةك

 گةورةتري هةية لةوة كة كؤمةصثك كة تةنيا بة شثوةيةكي كايت گةيشتوونةتة كيبايةخثكي سيمبؤلي
 ناذياليسيت يثكلة بةر ئةوةي لة خةونتةنيا ] بةرهةصستكارييةكانييةكان[هةربؤية كردةوة . ئاماجنةكةيان

.  منوونةيةكي ديكةي هةصمةيت ذاستةوخؤية،كردنةوةي كامپانيايةكي چكؤصة .دةچن، ناكرث فذث بدرثن
 كة لةودا درووست بكرثلةو كامپانيادا دةكرث نةزمثكي ئابووري جيهاين لة پانتاييةكي بةرتةسكدا 

و لة ذؤژئاوا [كردذث جيهاين سثهةم ب] لة شةريكة چكؤصةو خةصكييةكاين[ذاستةوخؤ شتوومةك لة 
  .]بفرؤشرث
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زؤربةي هةصمةتة ذاستةوخؤكان لة بةر ئةوةي شوثن لة سةر بذياردةران و هي ديكة دادةنثن، دةتوانن لة 
زؤر جاران مةبةسيت . خؤياندا وةك هةصمةيت ناذاستةوخؤ و خاوةن بايةخي سيمبؤليك چاويان لثبكرث

اكامة بة هثزةية كة دواتر و بة شثوةي ناذاستةوخؤ سةرةكي لة ئةجنامداين هةصمةيت ناذاستةوخؤ ئةو ئ
و خؤيان [ست بث دةيكةن هةرچي پثوي] لة هةصمةيت ذاستةوخؤدا[هةصمةتبةران  ذووةوة ملة. وةديدث
  ].  دةكةنذثيكة ئةوان چاوة[ ئةو ئاكامة ناذاستةوخؤيةي هةتا بگةنة] نابوثرن

. زةوتوانا سيمبؤليكةكان وةكار نةخرثنلة هةصمةتة سيمبؤليكةكاندا دةرگاي ئةوة داناخرث كة و
كة بة Haw  ودةيانةويست تةيارةي هاSeeds of Hope كؤمةصةيةكي ژنان بة ناوي سيدس ئاف هاوپ 

 لةوةدا بوو كة ئامرازي پثويستيان بؤ بثكةصك گرفيت ئةوان. وصايت ئيندؤنيزيا فرؤشرابوو، لة كار خبةن
بة هؤي ئةو تةيارةوة بنثردرث و دواتر لة ئيندؤنثزيا رار بوو كردين چةكثكي وا پذمةترسي كة بةو زوانة قة

كةصكي لثوةربگريدرث لة هةوثصدا نةبوو، هةر بؤية ئةوان بة هؤي چةكوچةوة چةكةكة نا بةصكوو خودي 
 بسةملثنن كة پثشيان بة دةيانةويستئةوان بةم كارةيةن . تةيارةي هةصگري چةكةكةيان لة كار خست

  .ي توندوتيژي گرتووةئةجنامداين كردةوةيةك
 كة دةكرث چةكثكي لة بووژمارةيةك گرووپي سةر بة بزووتنةوةي پالگ بيل پثشنياري ئةوةيان كرد

 و لةكار چةكةكة بثكةصكبؤ خؤيان  هةتا كةساين ديكة مةجبوور بنب كة رثكارنةخراو لة شوثنثك دابن
 دةبث هةموو كاتثك گرووپثكي وةك چوونكة ئةگةر وانةكرث ئةوة هاووصاتياين ديكة وادةزانن كة. خبةن

  . ئةو كارانة بكا و ئةركي لةوبابةتةوة وةئةستؤ بگرنبثي و پالگ بيل دةبث 
لة كؤتاي دةيةي نةوةدةكان لة سويد ناكؤكيةك كةوتة نثوان ئةوانةي كة اليةنگري بةكارهثناين هةصمةيت 

هةمان گفتؤگؤ و . ناذاستةوخؤ بوونذاستةوخؤي فيزيكي بوون و ئةوانةي كة الينةگري نافةرماين مةدةين 
 .لة شوثنةكاين ديكةي ئوروپا دةبينرث] خةباتگثذاين نافةرماين مةدةين[ناكؤكيش هةروةها لة نثو 

 لةو "كة ئاخرةكةي ژيان هةصبژثرة"دووةمني گرووپي ژنان لة نثو بزووتنةوةي پالگ بيلي ئوروپاي بة ناوي 
پثشبذكثي هثزةكان لة نثو [دةبثتة هؤي " ريگةري فيزيكيبةرهةصستكاري كا" كة هةوصي نباوةذةدا بوو

گرووپگةلثكي گةورة لة نثو و دوورة پةرثزي شتثك كة دواتر بوو بة هؤي ذةوينةوة]. دايةككتري
چوونكة بةكارنةهثناين توندوتيژي وةك دياردةيةكي تايبةت . ]بزووتنةوةي خةبايت نافةرماين مةدةنيدا[

النيكةمي داماصني ] هةصمةتةكانياندا[بؤية ئةوان هةوصي ئةوةيان دةدا كة لة هةر .بة ئيليت لثي دةذواندرا
ئةوان پثيان وابوو بةو شثوةية دةكرث خةصكانثكي . هةصبژثرن لة بةر ئةوةي تووشي النيكةمي جةزاش بنب

  .زؤرتر لة هةصمةتةكاندا بةشداري بكةن
و گرووپي سيدس ئاف هاوپ دوو " رةكة ئاخرةكةي ژيان هةصبژث"لثرةدا وادثتة پثش چاو كة گرووپي 

بةصام من لةو بذوايةدام كة ئةوان هةر دووك يةك ستراتيژي .ستراتيژي جياواز و دةژبةيةكيان هةصبژاردووة
ةوة  هةصمةتةكانيان بة هؤيئةوان هةردووك برييان لةو پةيامة كردؤتةوة كة. وةكيةكيان هةصبژاردووة
ازثكيان لة هةصمةت هةصبژاردووة كة لةودا توانيويانة زؤرترين ئةوان هةردووك شثو. ويستوويانة بيگةيةنن

الين هةر دوو اليان برييان لة . هثز بؤ گةياندين ذاست ئةو پةيامةي كة ويستوويانة بيگةيةنن، وة كار بثنن
لة ذاستيدا هيچكام لةو گرووپانة بةتةواوةيت لةوة دصنيا  . باري سيمبؤليكي هةصمةتةكان كردؤتةوةزؤري
هةر بؤية بة زؤري . ن كة ئةوان بة هؤي هةصمةتة فيزيكييةكانيانةوة گرفتةكان چارةسةر بكةننةبوو

  .هةصمةتةكان ئاكامي ذووةو دةرةوةيان هةبوو
] هثندثك جار[مةترسييةك كة لة ئاكامي بةرهةصستكاري كاريگةري فيزيكييةوة دثتة گؤذث ئةوةية كة 

بةرهةمةكةشي ذةنگة بةرهةصستكارييةكي ]. مانج نةگةيشنتشكان و بةئا[لة ئاكامي دةبثتة هؤي پةشيماين 
ئةمة لة خؤيدا ذووي خةبات و . لة دژي پؤليس بثت] بؤ منوونة[ تثكشكاوي ناپثويست و نابةجث

  .بةرهةصستكارييةكة ناشريين و بريندار دةكا
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ث لة هثندثك  بگركردةوةيةكهةصمةيت ذاستةوخؤي ناتوندوتيژي كة دةيهةوث لة باري فيزيكييةوة پثش بة 
ئةگةر هاتوو بزووتنةوةيةك ئةوةندة بة . گريدرثبهةلووبةرجي مثژوويي تايبةتدا دةتوانرث كةصكي لثوةر

، ئةوة گومان هةية كة ن بةشداري بكةنياكة ژمارةيةكي بةرچاوي خةصكي لة هةصمةتةكانيدا توانبوو هثز
بؤية ذةنگة دةوصةت لة بايت هةر. دةوصةت بيهةوث بة هؤي هثزةكانيةوة بةربرةكاين لة گةص بكا

بؤ ئةوةي لة هةصمةتثكي ذاستةوخؤدا بتوانرث بؤ . بةكارهثناين هثز ذثگةي گفتؤگؤ و وتووثژ هةصببژثرث
منوونة پثش بة ناردنة دةرةوةي چةك بگريدرث، ذةنگة پثويست بث كة بة هةزاران كةس لة هةصمةيت 

ةرجثكي ئاوادا كة خةصكثكي زؤر لة هةصمةتةكاندا لة هةلووم. كاريگةري فيزيكي ذاستةوخؤدا بةشداري بكةن
بةشداري دةكةن ئةوة هةصمةتبةران دةتوانن هةروةك سةنديكايةكي كرثكاري لة كايت مانگرتندا لة گةص 

هةر بؤية لة كايت كةم بووين ژمارةي بةشداربوواندا، ئامانج لة خةبايت نافةرماين  .دةوصةت وتووثژ بكةن
پثكهثناين ديالؤگ لة لة بنةذةتدا  كة ئاماجنةكةي رثتكاريةك وةجووصة خبمةدةين ئةوةية كة بةرهةصس

  .گةص اليةين دژبةرة
  

  :ئةخالقي ذثگا
لة هةوصثكي تووشي شكااتوو بؤ چوونة نثؤ گؤذةپاين حيزبة سياسييةكان لة سةردةمي جةوانيمدا بؤم 

ئةوةي كة شياين . داروةتةوةدةركةوت كة چؤن كثشمانكثشي نثوان ذاسيت و شيان نةماوةو بة جؤرثك سذ
دةستةصايت ذياليسم . لة ذاستيدا رياليسم ذؤصي ئةخالقي دةگثذا. هةية،  لةهةماكاتيشدا بووةتة ذاسيت

ؤپي هةية كة ئيمذؤ ئينسانةكان و بايةخةكان دةكاتة قورباين بؤ ئةو ئاماجنةي كة سبةي و يروويةكي ئةوت
  . پثي بگانيازيةيت و دةيهةوث لة دواذؤژدا 

كؤمؤنيستةكان لة .  مةسةلةي داماصيين چةكي ناوكي خؤي حةشار داوة]و پرينسيپةدا [ة ژثر ئةم ناول
، لة پثناوي ئةوةي كة گؤيا ئازادي وةدةست قووت كردةوةيةكيةيت سؤضيةتيدا ديكتاتؤرييةكيان بؤ خؤيان 

 توندوتيژي بة شپثگؤيا ذثكخراوي نةتةوةيةكگرتووةكان يؤگسالوي و عثراقي بؤمباران كرد . دةخةن
لثرة لة ماصة خؤمان لة سويد دةوصةت لة چاكبژي دادةشكثنث گؤيا بةو نيازةي چاكبژي بةرةو باشي . دةگرن
  .ببا

ئةخالق و هةلوومةرجي . سةرةوةية] ئةو پرينسيپةي[هةوصداين دوور لة توندوتيژي ذاست بة پثچةوانةي 
ئةم پثوةنديية لة خؤيدا بث كثشةو بث وان هارمؤين نث]. جيا نني و لثك[ژياين ئثمة لثكگرثدراون 

بةرهةصستكاري لة خؤيدا لة سةر بنةماي ئةو . بةصام هةرچي يةك بث لةخؤيدا پثوةندييةكة. پثچةصپثچي نية
 وةك ديالؤگي نثوان دوو بابةت نافةرماين مةدةيندةبث لة هةربؤية  .پثوةنديية دوو اليةنةية دامةزراوة

ة شت بة پثچةوانة هةصةية، كامة شت شياين هةية و كامة شت شياين نيةو كامة شت ذاستةو كام. بذاونني
  .ناگوجنث

كاتثك هاوكارثك هةصدةستث و پثش بة . كردةوةكاين ئثمة نيشاندةري شتة شيان و گوجناوةكانن
سووكايةيت پثكردين كةسثك بة كةسثكي ديكة دةگرث يان ئةوة لة بةذثوة بردين بذيارو فةرمانثكي 

لةو وةختانةدا و  لة خؤياندا ةكاين ئةو هاوكارةةبوثرث ئةوة نيشانةي ئةوةية كة كردةوذؤخثنةر خؤ د
و هةر لة ] بة بث بريكردنةوةي قوص[ئثمة هةموو كاتثك دةتوانني . گوجناون و شياين ئةجنام دانيان هةية

. ذ بدةينذووي هةستةوة بريثك يان دژايةتيكردنثك كة ناذياليستني و شياين جثبةجثكردنيان نية، تو
بةشثك لة . بةصام لة خةبايت بةكارنةهثناين توندوتيژيدا ئامانج و ئامراز لثكگرثدراون و لثكجياناكرثنةوة

ئامانج هةر لة ميانةي جثبةجثكردين هةصمةتدا وةديدث و ئةمةش شتثك نية كة بة بث ئةجنامدراوي 
ئةمة وةك پةيژةيةك . پثكدةهثنرث شتة شيان و گوجناوةكان بؤچوارچثوةيةك كة لثرةداية . بةجثبهثلدرث

پاش . واية كة هةر جارثك بةرةوة سةرةوةتر زياتر هةصدةكشثي و هةنگاو بة سةر پليكاين نوثتردا دةنثي
  .كة هةصكشان بة سةر پةيژةكةدا هاسان بؤتةوة ماوةيةك دةبيين
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. تةي ژاراوي بگرثكةس شك و گوماين لةوة نية كة ئةوة حكوومةتة كة دةبث پثش بة بصاوبوونةوةي دةركةو
مريكا دةستپثشخةري دةكةن و بؤ خؤيان دةياةوث ةبةصام كاتثك تثكؤشةراين ژينگةپارثز لة دامنارك و ئ

پثش بة دةركةوتةي ژاراوي بگرن ئةوة بث گومان ديتنةكاين هةتا ئثستا لة سةر ئةوة كة كامة شت شياين 
  .ثدرهةية و ئاكتؤرو بكةرةكان لةم پثوةندييةدا كثن، دةگؤذ
تثگةيشتين ئثمة لة سةر . ئثمة ذثگا هةصدةبژثرين. بةصام ئثمة هةموو ئيمكان و شيانةكان تاقي ناكةينةوة

ئةوة كة كامة شت ذاست و درووستة يارمةتيمان دةدا كة كامة پةيژة هةصبژثرثن كة بتوانني بة سةريدا 
  .هةصكشثن

. دوو پرينسيپي ئةخالقي لة كولتووري ئثمةدانفةرمانبةري لة ياسا بكة و ماص و سةرماية وثران و تثكمةدة، 
كاتثك تثكؤشةراين ژينگةپارثز بة شثوةيةكي كراوة، مةكينةيةك كة خةريكي تثكداين سرووشتة 
تثكومةكاندةدةن و هةروةها ياساش ئةو تثكدانةي سرووشت دةپارثزث ئةوة ئثمة بةرةوذووي پرينسيپةكان 

ان وةدةست دةكةوث كة تثگةيشتنةكاين خؤمان لة سةر ئةوة كامة لثرةداية كة ئثمة ئةو ئيمكانةم. دةبينةوة
 .شت هةصةو كامة شت ذاستة قووص بكةينةوة

  
  :ئةخالقپةيژةي 

.  وثراي ئةوة هاوكات پرسي كردةوةي چاك دةخاتة ذؤژةضةوة،نافةرماين مةدةين شيانةكان نيشان دةدا
بةصام هةر كاتثك دةچينة پثشث و تووشي . ةينئثمة دةكرث باز بة سةر هةصمةتةكاندا بدةين و لة برييان بك
دةتوانني لةوانةي سةردةمانثك بةم رثگايةدا . ئاستةنگ و بةربةستةكان دةبني، دةبينني كة پةيژةيةك هةية

دوودص بن و ] ذةنگة[ئةوان . مثان دةباوك روة پرسيار بكةين كة ئايا ئةمة پةيژةيةكي باشةو بة،ذؤيشتوون
  .گادارمان بكةنةوةلة چوون بةو ذثگايةدا ئا

بهثندرث و اليةين دژبةر بثندةنگي نةگرثتة بةر، گاندي ذثگايةكي لة بؤ ئةوةي ديالؤگ و گفتوگؤ پثك
كامپانيا يان هةصمةتثك دةكرا بة ديالؤگ و وتووثژ . كردةوةدا هةصدةبژارد كة دةكرث بة پةيژةيةكي بچوثين

ؤت و خؤبواردن، هاوكاري نةكردن و مل بة بذيار دةست پثبكا و وردة وردة بكثشرثتة بةرهةصستكاري، بايك
 بؤ خؤي لة قةراخ ]هةصمةتبةر[ئةگةر هاتبا ئةمانة كاريگةر نةبووناية ئةوة. نةدان و نافةرماين مةدةين

و هةروةها دامةزراندين ئةنيستيتؤ ئةصتةرناتيضةكان بة هةصسووذاندين كاروبار دةستيدةكرد ] دةوصةتةوة[
  ].لة قةراخ ئةنيستيتؤ دةوصةتييةكانواتة ئةنيستيتؤي ديكة [

هيندييةكان بة مةبةسيت لة ژثر پث كاتثك ، "ذثپثواين خوث"لة ذثپثوانة بةناوبانگةكةي گاندي ناسراو بة 
خستين ياسا كؤلؤنييةكاين ئينگليز بؤ خؤيان دةستيان كرد بة هةصةجنثناين خوث لة دةريا، 

ةت دژكردةوةيةكي لة بةرانبةر هةصمةتةكةي ئثوةدا ذؤژنامةضانثك لة گاندي پرسي ئةگةر هاتوو حكووم
. نيشان نةدا، چ دةكةن؟ گانديش وةصامي دايةوة ئةودةم منيش مةجبوو دةمب، خةباتةكة تووندتر بكةم

دةبثتة بةشثكي لة خؤيدا دژكردةوة نيشانداين اليةين دژبةر لة شثوةي گرتن و ذاوناين خةباتگثذاندا 
  .اتلة خةب] جيانةكراوة[پثويست و 

 بة اليةين دژبةرةوة كة ديوي ذاستيانةي خؤي بة پيشانداين دژكردةوةكاين يةكيئةمة لة خؤيدا چ پثوةندي
اليةين دژبةر بة ] بةصكوو. [نيشان دةدا، نية وةك گرووپة ئاماص گريالكاين شارةكان بانگةشةي بؤ دةكةن

هةر بؤيةشة هةموو . سةملثنثب] هةصمةتبةر[كردةوةكاين تةنيا دةيهةوث شوثن و هةصكةوتةي خؤي بة 
  .كؤمةصگة بة فةرمانبةر و هاووصاتيانييةوة لة ديالؤگ و گفتوگؤوة تثوةدةگلثن

ديالؤگ و گفتوگؤ هةر بةوةوة ذاناوةستث و بثدةنگ ناكرث كة خةبات لة قؤناخثكدا ذاوةستث يان لة بري 
تةنيا . نةوة ذاوةستثندرثدةتوانرث بة هؤي هةصةو كةمووكووذيية دژبةيةكةكا ديالؤگ صكووبة. بكرث

. بة هةنگاوي گةورة گةورة وةسةركةون] خةباتدا[بةهثز و ورياكانن كة دةتوانن بة پةيژةي ] هةصمةتبةرة[
  .ئةگةر هاتوو لة هةوصةوة پةلة كرا، ئةوة شيانةكان بؤ ديالؤگ و گفتوگؤ لة بةين دةچن
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ئينسانةكان زؤر كةم پثوةندي بةوةوة هةية ئةگةر ئاستةنگ و تةنگووچةصةمة دةخرثتة بةر ] لة هةمانكاتدا[
هةصمةتة خراپةكان دةكرث نيشانةي ئةوة بن كة ] بةصكوو. [كة خةبات زووتر لة وةخيت خؤي توندتر دةكرث

  .و هةوصي پثوةندي و گفتوگؤيان نةداوة،هةصمةتبةران بة شثوةي پثويست و گوجنا
ك لة خؤيدا نةبووةتة هؤي پثكهثناين ديالؤگ و ئةمة لة هةمانكاتدا نابث بةو مانايةش بث ئةگةر هةصمةتث
اليةين دژبةر دةتوانث وةك تاكتيك ديالؤگ و . گفتوگؤ ئةوة ئيتر هةصمةتةكة لة بنةذةتدا خراپ بووة

ئةمة لةخؤيدا شياين ئةوة فرةتر دةكا، كة گرووپة بةرهةصستكارةكان لة گةص چني و . گفتوگؤكةي ذابگرث
. ئةم پثشوةچوونة لة ذاستيدا زؤر سرووشتيية. گثكي ذاستةوخؤ پثكبثننتوثژةكاين ديكةي كؤمةصگة ديالؤ

كاتثك اليةين دژبةر دةبينث كة بة هؤي ذاگرتين ديالؤگ و گفتوگؤوة بةشثك لة كاريگةري خؤي لة 
ئةوة شانسي ئةوة كة ديالؤگثكي بةبةرهةمتر و بةكةصكتر ] لة ذاستيدا بؤخؤي زةرةرمةند بووة[دةستداوةو 
بثدةنگي اليةين دژبةر لة خؤيدا ] هةر بؤية[. شووتر، جارثكي ديكة وةگذ بكةوث، فرةتر دةبثلة جاري پث

  .دةتوانث وةك شيانثك كة ديالؤگثكي بةهثزتر وةگذ خبا، چاوي لث بكرث
لة ذاستيدا ذةنگة هثندثك جار ئةو خةباتة نافةرماين مةدةنييةي دةبثتة هؤي سزاي دوورودرثژ كةمتر 

ئةمةش ذةنگة دوو .  بث هةتا ئةو شثوة خةباتةي كة دةببثتة هؤي سزاي دةمكورترگؤنگةص هةصخثنانةت
لةو هةصمةتانةدا كة مةترسييةكان بؤ هةصمةتبةران چكؤصةترن ئةوة هةصمةتبةران بة : هؤكاري هةبث

 لةو هةصمةتانةي كة گةورةترن و هةروةها سزاي گةورةشيان .شثوةيةكي بةرفرة پثشوازي لثدةكةن
.  هةصسوكةوت و دژكردةوةي دامودةزگاكان لة اليةن ژمارةيةكي زؤرترةوة دةبرثتة ژثر پرسياربةدواوةية ،

بنةما بؤ ئةم مةسةلةيةش ئةوةية كة كردةوةي گرووپة هةصمةتبةرةكان وةك كردةوةيةكي بةجث و درووسيت 
  .بريلثكراوةو ئةخالقي چاوي لثدةكرث

ياساييةكان كةمتر لة هةصمةتة ناياساييةكان گؤنگةص بة بث بريكردنةوةيةكي قووص من پثموابوو هةصمةتة 
هةروةها لة . من بؤ خؤم ئةندامي كؤمةصةي ئاشيت سويدمي. بةصام ئةمة هةموو كاتثك وا نية. هةصخرثنتر بن
كؤمةصةي ئاشيت سويدي لةم ساصانةي دواييدا بثجگة لة . ئةندامي بزووتنةوةي پالگ بيلم هةمانكاتيشدا

لة ئةجنامداين هةصمةتة ناياساييةكان خؤ  ئةركي چوونة سةربازي هةوص دةدا ينخؤبواردن لة ئةجنامدا
بزووتنةوةي پالگ بيليش بة هةمان شثوة فرةتر لة ئامرازة ياساييةكان كةصك وةردةگرث بةصام لة . ببوثرث

  .هةمانكاتدا خةبايت نافةرماين مةدةين بةشثكي گرينگ و جيانةكراوة لة جؤري خةباتةكةمان پثكدثنث
دا هةوصيدا لة گةص 1996لة ساصي ] كارگةي چةكسازي سويدي [Bofors كاتثك بةذثوةبةرايةيت بوفوش

 داواي ئةوةيان كرد كة ئةوان ناياةوةي كؤمةصةي ئاشيت سويدي لة بزووتنةوةي پالگ بيل گفتوگؤ بكا
 بووم، ئةم داوايةي ]كؤمةصةي ئاشيت سويدي[لة بةر ئةوةي من بؤ خؤم ئةندامي . گفتوگؤكاندا بةشداري بكا

كةسثك لة اليةن بوفوشةوة گويت كة كؤمةصةي ئاشيت . پرسيار و دةمةويست بزامن بؤچيبة بوفوشم بؤ بوو 
خوثندنةوةيةك دةكرث ئةوة . ئةم شتة دةكرث چةند خوثندنةوةي جياوازي لثبكرث. سويدي جثي متمانة نني

بوفوش نية بةصام ئاشكرا كردن و لةقاوداين بث كة بزووتنةوةي پالگ بيل لة خؤيدا مةترسييةك بؤ سةر 
. چةكفرؤشتنةكاين بوفوش لة اليةن كؤمةصةي ئاشيت سويدييةوة بؤ خؤي مةترسييةكة بؤ سةر بوفوش

ذةنگة بة ذادةي ئةوة كة بزووتنةوةي پالگ بيل چةكة درووستكراوةكاين بوفوش دةشكثين و لةكاريان دةخا 
  . ئةوان جثي مةترسي نةبثلةقاودانةكاين كؤمةصةي ئاشيت سويدي بؤ

خؤبواردين بوفوش لة گفتوگؤ لة گةص كؤمةصةي ئاشيت ] ئةو هؤكارةي سةرةوة[من پثمواية لة بايت 
دثك جار لة اليةن ژمارةيةك نوثنةراين كؤمةصةي ئاشيت سويدييةوة بة ندةگةذثتةوة بؤ ئةوة كة هث

ئةو كةسانة بة . رشي توند و تاوانباركردنشثوةيةكي كراوةو فةرمي بوفوشيان لة ذادةبةدةر داوةتة بةر هث
بوفوش لة هيندوستان دةيانةويست كةصكي سياسي   بةرتيلداين و ئابذووچووينتايبةيت لة كايت سكانداص
  . لةو ئابذووچوونة وةربگرن
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ياس تةيارةيةكي شةركةرة [ Jasئةو كاتةي كة تةيارةكي ياس . كارگةيةكي ديكةي چةك هةمان شيت گوتووة
لة ]  و چةند وصايت ديكةي ئوروپاييةوة درووست دةكرثيسويد SAABشةريكةي سايب يةن كة لة ال

 لة كةمپي داماصيين چةكدا خةريكي شكاندن و لة  Linköping ستؤكؤصم كةوتة خوارةوة من لة لينشؤپني
ئةوان . هةر ئةوةمان زاين سةروگوثالكي مامسيديا لة كةمپةكة وةدةركةوت. كارخستين چةك بووم

اريان كرد ئةگةر دةماةوث لة سةر ذووداوي كةوتنة خوارةوةي تةيارةكة بؤچوونةكاين خؤمان پرسي
] كؤمةصةي ئاشيت سويدي[ئةوان پرسياري ئةوةيان كرد ئايا ئثستا هةلثكي باش نية كة ئثمة وةك . بصثني

وة كةوتووةتة  بةگشيت بةم ذوودا"ياس" دةسپثبكةن لة كاتثكدا پرؤژةي "ياس"كؤمةصة هةصمةتثك لة دژي 
  .لثژي

ئثمة لة ذووداين ئةم تراژيديية . ئثمة نةمانويست ئةمة بة دةرفةت بزانني و كةصك لة ذووداوةكة وةربگرين
داخ و كةسةري خؤمان دةربذي و تةنانةت بة نيشانةي هاودةردي كردن لة گةص فذؤكةوان و بنةماصةكةي 

  .ا خستهةتا ماوةيةك هةصمةيت چةكداماصينمان لة كةمپةكة وةدو
چةند كةسثكيان لة كؤمةصةي ئاشيت سويدي ديتةوة كة بة شثوةيةك هةر لةو كاتةدا بةصام مامسيديا 

من لة بريمة كاتثك گومث لةو قسانة بوو، .  كرد"ياس" و پرؤژةي "ساب"ان بة بثذثزيسووكايةيت و 
وويةك بوو كة لة ئةوة لة كاتثكيشدا بوو كة من بؤ خؤم ماوةي چةند حةوت. هةستثكي ناخؤش دايگرمت

  .  بةشدارمي دةكرد"ياس"هةصمةتةكاين داماصيين چةكدا لة دژي 
پؤليسثك لة شاري لينشؤپينةوة هاتة سةردامنان و لة اليةن هاوذث پؤليسةكاين و هةروةها چةند 

ةوة پةيامثكي بؤ هثنابووين كة برييت بوو لة دةسخؤشانة پثگوتنمان سةبارةت بةوة كة "ساب"بةرپرسثكي 
پؤليسةكة . وارةدا زاص بني و هةصوثسيت باش دةرببذينو چؤن توانيومانة بة سةر ئةو هةلوومةرجة دژئثمة
 ئةو تراژيديةدا توانيتان ذثزثكي زؤري ئثمة بة دژكردةوة و چؤنيةيت هةصوثستگرتنتان لة كايتئثوة ": گويت

  . "بثننبؤ الي خؤتان وةدةست
صث جا من ذثزي كةسانثك كة لة فابريكاي چةكسازيدا كار بةرهةصستكارثكي توندئاژؤ و ذاديكاص بذةنگة 

 نيشان دةدا كة يشكاتتثپةذ بووين ذاستة، ئثمة بريوذاي جياوازمان هةية بةصام ئةمة دةكةن بؤ چيية؟ 
  .كامةمان لة سةر مافة

  
  :ذثگاي ئةخالق

استييةكة و ئةگةر چي ئةمة ذ. خةبايت نافةرماين مةدةين بةو ماناية نية كة خؤت لة سةرةوةي ياسا دابنثي
بةشداربوواين هةصمةت لة ژثر بةرپرسايةيت . كرث لة ژثر پث دةخرث بةصام ئةو ذاستيية لة بري ناشياسا

هةربؤية خةبايت نافةرماين مةدةين كردةوةيةكي سياسيية كة لة بةرانبةر ياسادا . كردةوةكانيان هةصنايةن
بايةخي بةرزترت لة ياسا كرد بةو ماناية نية كة هةميشة كة داواي . ذادةوةستث و داواي مافثكي زثدةتر دةكا

. ئةمة لة خؤيدا تةنيا بنةمايةكة بؤ پثكهثناين ديالؤگ و گفتوگؤ] بةصكوو. [ذاستييةكان تةنيا لة الي تؤية
ئةمة زؤر جار لة مثژوودا ئةوةي . هيواش ئةوةية كة وردة وردة ديالؤگ و وتووثژ بكثشرثتة ذثكةوتن

 وةدةستهثناين مايف  وةك منوونةيةبايت نافةرماين مةدةين سةركةوتين وةدةستهثناوةبگةذثتةوة سةر خ
  .مانگرتن و ئازادي مةزهةيب

بةصام لةوكاتةدا ئيتر نافةرماين مةدةين وةك شثوةي . هثندثك جار پثويستة خؤت لة سةروةي ياسا دابنثي
ةلوومةرجدا باشتر گوجناوة، خةبات هةصنةبژثردراوة بةصكوو شثوةيةكي ديكةي خةبات كة لة گةص ه

 گرتن و  ذاونان،پةنابةرثكة كة مةترسي] شاردنةوةي[منوونةيةك لةم پثوةندييةدا . هةصبژثردراوة
لثرةدا دةبينرث كة هةموو كاتثك ناتوانرث لة شثوةي خةبايت نافةرماين . ي خراوةتة بةرتةسليمكردنةوة

ئاكامة . ةموو شتثك كارثكي ئينسانييةحةشارداين پةنابةرثك بةر لة ه. مةدةين كةصك وةرگريث
سياسييةكاين ئةم كارة كاتثك دةردةكةوث كة ئةو گرووپانةي پةنابةر دةشارنةوة پثش لة هةموو شتثك 
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هةربؤية لة . شياين ئةوةيان هةبث كة بة شثوةيةكي كراوةو ئاشكرا باسي كارةكةي خؤيان بكةن
نابةر حةشار دةدةن بة كراوةيي باسي كارةكاين هةلوومةرجثكي ئاوادا هةتا كاتثك ئةو گرووپانةي پة

  .خؤيان نةكةن، ناتوانرث ئةو جؤري خةباتةكةيان ناوي خةبايت نافةرماين مةدةين لث بنرث
ئةگةر چي خةبايت نافةرماين مةدةين خؤي لة سةرةوةي ياسا دانانث بة شثوةيةكي گشيت كةس مايف لة 

 تةنانةت هؤكاري زؤر بؤ ئةوة كة بگوترث .نادا] مةدةينخةباتگثذاين نافةرماين [ژثر پثناين ياساش بة 
ياسا لة خؤيدا وةك بةرهةمي بري و هزرثكي زؤر و هثندثك . خةبايت نافةرماين مةدةين لة خؤيدا هةصةية

بةرهةمي ] وةك گوترا[ياسا ] ئةگةر. [جار وةك ئاكامي ديالؤگ لة گةص هاووصاتياندا چاوي لثدةكرث
  . ناتوانث هةروا سووك و ئاسان بثت بث كةواية لة ژثر پثناينبريوهزرثكي فرةواين مرؤض

  كةواية ئةو شتة چية، كة ئةو مافة بة ئثمة دةدا كة ياسا لة ژثر پث خبةين؟ 
كا ئةوة بي بة دواي ويژدانيدا بذاو ئةو شتةي ويژداين لثي ذازيية، ]تاك بؤي هةية[ و ئةگةر بصثني مايف تاكة

. ةر بثتوو ئةوة لة بةرچاو بگرين كة مةبةست لة خودي چةمكي ويژدان چيةئةمة لة خؤيدا جثي گرفتة ئةگ
ئةگةر هاتوو ويژدان وةك باوةذي شةخسي تاك ببينني ئةوة دةتوانرث ئةمة بكرثتة پاصپشت بؤ هةموو 

  .چةشنة كردةوةيةك
كة لة بنچي هثنذي دايضيد تؤرثئؤ پثواية مافثك هةية كة لة سةروةي ياساية و هةموو كردةوةكاين مرؤضيش 

هةر مرؤضثك لة بةرانبةر مرؤضةكاين ديكةدا .  ئةو مافةوة سةرچاوة دةگرث لة بنةذةتدا شؤذشگثرانةن
هةربؤية ئثمة ئةو مافةمان نية .  ئينسان لة بةرانبةر ئينسان داية، مايفمافثكي بنةذةيت هةية كة ئةو مافة

] تةنانةت[دا بثجگة لةوة  Waldenن يدصيب واتؤرثئؤ لة كتث. كة ئةو مافة لة ئينسانثكي ديكة زةوت بكةين
  . باسي مايف سرووشت و مايف ئاژةصيش دةكا

تؤرثئؤ وةك بنةما شياين ئةجنامداين خةبايت نافةرماين مةدةين لة تثگةيشتين ئثمةدا دةبةستثتةوة بةو 
شةخسي ئاكام الي تؤرثئؤ ئةوةية كة ويژدان سةرچاوةي باوةذي . شتةي كة لة ذاستيدا ذاسترين شتة

 ]الي تؤرثئؤ[ئةمة دةكرث وةك تثگةيشتنثكي هاوبةش لة سةر ئةوة كة چي ذاست و چي هةصةية . مرؤضةكانة
تةنانةت تؤرثئؤ لة سةر ئةو باوةذة بوو كة ئةجنامداين ئةو شتةي كة مرؤض پثيواية ذاستة . خبوثندرثتةوة

] دةزانني كة. [ي دوايي ذابوةستممن دةمهةوث لة سةر ئةم ذستةية. وةك ئةرك دةكةوثتة سةر شاين مرؤض
بؤية هثندثك جار وةك ئةرك دةكةوثتة سةر . مافثكي گشيت كة نافةرماين مةدةين بكةين بة ئثمة نةدراوة

تةنانةت . چةوسانةوةو توندوتيژي دوو شنت كة دةبث ذاگريثن. شامنان كة نافةرماين مةدةين بكةين
ايةتييةكي ئةخالقي دةخاتة سةر شاين ئثمة كة مةترسي بؤ سةر دميؤكراسي يان مايف مرؤض بةرپرس

  ]. بثدةنگ نةبني و بةرهةصستكاري بكةين[
ئةوان لة . كاين سويد باسي نافةرماين مةدةنييان كرد) ئوسقؤف( گةورة قةشة 1998 ئوگوسيت ساصي 17لة 

 بة . "سةر ئةوة ذثكةوتن كة دةكرث هثندثك جار نافةرماين مةدةين شثوةيةكي گوجناوي خةبات بثت
بةصكوو دةبث   بكرثشثوةيةكي گشيت ناكرث لة خةبايت نافةرماين مةدةين پشتيواين بث ئةم الوئةوال

  .6و شوثن هةتا شوثن هةصسةنگثندرث] بة پثي هةلوومةرجي جياواز[بةستراوة 
ژمارةيةك تثكؤشةري سويدي چةند ساصثك لةمةوبةر بانگةشةي ئةوةيان كرد كة خةبايت نافةرماين 

ئةوانةي كة لةو ". مثتؤديسم"من ئةمة ناو دةنثم شثوةخواز . وو كاتثك ذاستة و لة جثي خؤيدايةمةدةين هةم
لة سةرةوةي ئاوات، خواست و ) مثتؤد(بذوايةدان كة نافةرماين مةدةين هةموو كاتثك درووستة، شثوة 

  .پثويستييةكاين ئينسان دادةنثن

                                                 
6 Howard Zinn, Disobedience and Democracy, New York, 1986 
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ذاست هةر وةك هةموو . وانث لة خؤيدا درووست بثتنافةرماين مةدةين هةر بة ذادةي كةمي فةرمانبةري دةت
چةشنة كردةوةيةكي ئينساين دةبث نافةرماين مةدةنيش لة مةرجة ئةخالقييةكانةوة سةرچاوة بگرث و لة 

  ئايا كةسثك بة هؤي نافةرماين مةدةنييةوة زةرةرمةند دةبث يان نا؟. ذوانگةي ئةخالقييةوة هةصسةنگثندرث
ئةخالق پثوةندي بة كؤمةصي . ن بة تةنيا و لة ذوانگةي خويةوة پثي بگاشتثك نية كة ئينسائةخالق 

لة فةلسةفةدا ئةخالق پثوةندي بة بري، لثكؤصينةوة و لؤژيكةوة . ئينسانةكان و پثويسيت ئةوانةوة هةية
بةصام . هةية هةتا ئةوة كة پثوةندي بة ئينسانةكان و شةرت و مةرجي ئةوان لةبةرانبةري يةكتريدا هةبث

ة بةرپرسايةيت ئةخالقيمان لة بةرانبةر بري و لؤژيكدا نية بةصكوو بةرپرسايةتيمان وةك ئينسان لة ئثم
  .بةرانبةر يةكتريدا هةية

بؤ كةسانثكي ديكة ئةخالق پثوةندي بة ذووانني، مةبةست و هةموو ئةو شتانةي پثوةندي بة خودي 
ةندي بةوةو هةية كة ئثمة چؤن لة گةص بةصام ئةخالق بةر لة هةموو شتثك پثو. خؤيانةوة هةية، هةية

  . هةصسوكةوت و مامةصة دةكةينيةكتري 
لة شةذةكاندا بؤي دةركةوتبوو كة اليةين . دةرواسثيةكي من لة شةذةكاين سثربستاندا بةشداري كردبوو

من لةو باوةذةدا نيم ئةوانةي كة . بةكارهثناوةسويدي ي "بوفوش"دژبةري شةذكةر لة شةذةكاندا چةكي 
پرسيار . توونةتة بةر تةقةي چةكي سويدي هزرو چؤنيةيت بريكردنةوةي ئثمةيان بةالوة گرينگ بثتكةو

ئةوةية كة بؤچي ئثمة پاسيض و بثدةنگني لة كاتثكدا چةكةكان فابريكاكامنان بث جث دثصن و بةرةو 
 بؤ دةربذيين كة كارئاساين. ئثمة باش دةزانني كة ئةو چةكانة بةكار دةبرثن. بةرةكاين شةذ دةنثردرثن

لثرةدا ئةخالق لة ئثمة دةخوازث و ئةركي ئينساين دةكةوثتة سةر . دةژكردةوة بكرث لة خؤيدا كردةوةية
شاين ئثمة كة جياواز لةوة ئايا كردةوةكامنان ياساين، ناياساين يان پاسيض و بثدةنگن، هةصوثست 

  .بگرين
بةصام ئةوةشي گوتووة كة تثگةيشتين ئثمة ). ةقموتصة(گاندي دةيگووت ئةوةي ذاسيت بثت بث ئةمالوئةوالشة 

ويژدان لة ژثر . تثگةيشتين موتصةقي لة سةر ذاسيت هةبثكةس ناتوانث . لة ذاسيت گؤذاين بةسةردا دثت
هةربؤية نافةرماين . كاريگةري هةلوومةرجة مثژووييةكان و ئةزموونة كةسييةكاين مرؤضةوة دياري دةكرث

ئةم ئةخالقة بة هؤي ديالؤگ و وتووثژ لة گةص . ئةخالقي كؤمةصگةيةمةدةين خوثندنةوةيةكي ئاسايي 
پاش ئةجنامداين كردةوةيةكي نافةرماين [بةرةي دژبةر و تثگةيشتنةكةي دواتر لة ماوةي مةحكةمةكردنثكدا 

  .دةخرثتة بواري تاقيكردنةوة] مةدةين
خةصكي ديكة هان دةدرث كة لة وة هةتا كاتثك بةرهةصستكاري لة شثوةيةكي كراوةو فةرميدا بةذثوة دةچث ئة

لة اليةكي [هةروةها . كراوةيي بنةماية بؤ ديالؤگ و ذثكةوتن. ديالؤگ و گفتوگؤدا بةشداري بكةن
كراوةيي من . بنةماشة بؤ ئةوة اليةين دژبةر كة بتوانث لة كردةوةكاين من ذةخنةي خؤي بگرث] ديكةشةوة

ين ئةوة كة ذةخنةت لث بگريدرث لة خؤيدا دةبثتة هؤي شيا. ناچار دةكا كة بةرگري لة كردةوةكامن بكةم
هةموو گرووپثكي بةرهةصستكار . درووستبووين ديوارثكي قامي لة دژي ئةخالقثكي داخراوي سثكتاريسيت
  .دةبث كراوةو ئاوصا بث كة هةصة دةكا و دةبث پث لة هةصةكاين خؤشي بنث

اصاين تثكؤشةران ةضةنيا لة سةر دؤست و هكاريگةري نافةرماين مةدةين وةك هاندانثكي ئةخالقي نةت
ئةمة وادةكا كة نافةرماين مةدةين لة گةص ئةو . بةصكوو لة سةر خةصكي ديكةش ذةنگدانةوةي هةية

ئاماجنانةي كة ذةچاوي ئةخالق تثدا ناكرث، يان بة واتايةكي ديكة لة ذوانگةي گشتييةوة نادرووسنت، 
  .نةگوجنث

كاتثك گرووپثكي . ئاماژة بة خةبايت نافةرماين مةدةين خراپيش بكرثبةصام ديسان هةصدةكةوث و دةكرث 
دادةخةن ئةوة ئةوان  بةرهةصستكار بة هؤي كردةوةكانيانةوة شيان و دةرگاي ديالؤگ لة گةص اليةين دژبةر

بة داخستين دةرگاي ديالؤگ شياين هاووصاتيان بؤ . بةم كردةوةيةيان زياتر دةستةصايت دژبةر دةسةملثنن
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شنت لة كثشةكة و بؤ ئةوة ئةوانيش بؤچوونةكاين خؤيان لة سةر هةصمةتةكان دةرببذن لة كةمي تثگةي
  . [...]دةدةا و ئةمةش لة خؤيدا دةبثتة هؤي پشتگريي زياتر لة اليةين دژبةر

بة دةوري هةمان ئةخالق هةمان شثواز و نافةرماين مةدةين لةم بازنةيةدا، . لثرةدا ئثمة بازنةيةك دةبينني
ذاستة هثندثك جار ناكؤكي و هةصبةزودابةز دةكةوثتة نثو . ود و هةمان ئامانج و ئامراز خول دةخواتةوةمثت

  .  بازنةكة بةصام پثكهاتةي نثو بازنةكة قةد لة يةك دانبذدرثن و لة يةك جوث نابنةوة
  

 :دميؤكراسي وةك بنةما
. رچاوةي گرتووةو پثشكةوتووةخةبايت نافةرماين مةدةين بة زؤري لة تراديسيؤين ليرباصييةوة سة

لةم نثوةدا . بةرةوذوو بوون داهاووصاتيان هةميشة لة گةص كثشةي ديلةماي وصاتة مؤدثذن و دميؤكراتةكان
هةوص دراوة بة هؤي ئامرازة دميؤكراتيكةكان، كةمايةتييةكان بپارثزرثن و ئيدةئايل بةرزي ئةوان كةمتر لة 

راسيية ذؤژئاواييةكةي ئثمة لة گةص دوو ديلةماي بنچينةيي دميؤك. اليةن زؤرايةتييةوة پثشثل بكرث
هةژارةكان، بث خانووبةرةكان، بثكارةكان و هةروةها ئةوانةي بة گشيت لة ژثر ؛ ]يةكةم[ :بةرةوذووية

هةر لة بةر ئةم لةكةمايةيت بوونةشياندا ناتوانن لة ذثگاي . تةوژمدان لة جيهاين ذؤژئاوادا لة كةمايةتيدان
دةةوةي [؛ كردةوةكاين ئثمة كاريگةري لة سةر خةصكثكي زؤر لة ]دووةم [. خؤيانةكاين بگةنة مافدةنگدانةوة

نايةكساين ئةوانةي كة لة بةر بووين نةزمي . دادةنث كة لة ذاستيدا ئةوانيش مايف دةنگدانيان نية] ئثمة
فثكي هةصبژاردنيان نية جيهاين لة برسان دةمرن يان ئةوانةي بة هؤي چةكةكاين ئثمةوة دةكوژرثن، هيچ ما

ئةوان لة ئثمة دوور و جياواز لة . كة بتوانن شوثن لة سةر ئةو پرسانة دابنثن كة پثوةندي بةوانةوة هةية
  .لةوبةري سةرتؤپي زةوي دةژين

  
ئةگةر ئثمة ئةوانة لة بري بكةين كة كردةوةكاين ئثمة كاريگةري لة سةريان دادةنث ئةوة دميؤكراسيمان بة 

ئثمة لة سيستةمثكي گلؤبالدا دةژين كة ئينسانةكان لة يةكتري جوث .  لة چاص ناوةدةسيت خؤمان
ئاپارتايد لة زماين ئافريقايي، ئافريقاي باشوورةوة . دةكرث ئةمة ناو بنثن ئاپارتاييت گلؤبال. كراونةتةوة

ئثمةي . گرتووة سةرچاوةي كردن، يانث بةجيا و دوور لة يةكتري ژيانapart ئاپارت وٍشةي لة سةر بنچينةي
بةصام هةژارةكاين جيهاين سثهةم . سويدي دةتوانني بؤ كوثي جيهاين سثهةم پثماخنؤش بثت سةفةر بكةين

لة ئوروپادا تةنانةت گومريكي بةرگري لة دژي شتوومةكةكاين . بؤيان نية پث بنثنة نثو وصاتةكةي ئثمة
و بة هؤي شتوومةكة هةرزانةكاين لة گةص جيهاين سثهةم بؤي نية بث . دةرةوةي يةكيةيت ئوروپا داندراوة

 كة چؤن ناسيؤناليزم و بدرث  نيشان بؤ ئةوةئةمة تةنيا دوو منوونةي چكؤصة بوو . ئثمة پثشبذكث بكا
  . دميؤكراسي چاص دةكةن،سيستةمة ئابوورييةكان

صك لة خة. وةرناگريدرث لة خةبايت نافةرماين مةدةين كةصك] ذؤژئاوادا[تةنيا لة دميؤكراسييةكاين 
سيستةمة ديكتاتؤرييةكاين جيهاين سثهةم و حكوومة سؤسياليستيية تاك حيزبييةكانيشدا بة شثوةيةكي 

سةرةذاي مةترسي زؤر واوثدةچث زياتر لة . كراوةو فةرمي و دوور لة توندوتيژي ياساكان لة ژثر پث دةخةن
لةم . ين كةصك وةربگريدرثؤرييةكان هةتا دميؤكراتيكةكان لة خةبايت نافةرماين مةدةتوصاتة ديكتا
 و دميؤكراتيزةكردين وصاتاين ئوروگواي، شيلي، ئارژانتنيدةكرث هثندثك منوونةي وةك پثوةندييةدا 

لة ذثگاي خةبايت [ سؤضيةتيدا ديكتاتؤريبريجياكاين ئوروپاي ذؤژهةصات لة سةردةمي ] سةركةوتنةكاين[
  . ناو بةرين] نافةرماين مةدةنييةوة

لة خؤيدا لة دميؤكراسييةوة سةرچاوةدةگرث و هةر ئةويش ] خةبايت نافةرماين مةدةين[ديناميكي شثوازي 
مةحكةمة النيكةم زةمانةيت ئةوة دةكا كة شيانثك بؤ . بة بنةما دةگرث بؤ پثكهثناين ديالؤگ و گفتوگؤ

 كةسثك دةصث كردةوةكان ذاسنت و لة جثي خؤيان دان، كةسثكي ديكة بة پثچةوانة. ديالؤگ وةديبثت
لة شثوةكاين ] خةبايت نافةرماين مةدةين[كة ] پثكهثناين ئةم ديالؤگةشة[هةر . كردةوةكاين پث هةصةية
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ة لة خؤياندا انئةم شثواز.  هةصمةيت ذاستةوخؤ جوث دةكاتةوة و مانگرتن،ديكةي خةبات وةك بايكؤت
وي ئةخالقي لة خةبايت اليةن و ذو] بة پثچةوانة. [تةوژم خستنةسةر چاويان لثدةكرثوةك ئامرازي زياتر 

  ذاپثچ نايهةوث دژبةرةكةي بة زؤر و لة ژثر تةوژمدا بؤ ديالؤگ وةك بنةما بؤ ديالؤگ،نافةرماين مةدةنيدا
  .بكا

] سويد[ پرؤفيسؤر لة مافناسي گشيت لة زانكؤي لوند Aleksander Peczenik ئةلثكساندر پثچزنيك
كة پثويستة خوثندكارة مافناسةكاين دةورةي بةرهةمثكي گةورةي لة سةر فةلسةفةي ماف نووسيووة 

بةشثكة لةم كتثبةدا هاتووة كة خةبايت نافةرماين مةدةين . 7 و دادوةري وةك دةرس بيخوثننةوةپارثزةري
 هةربؤية قازييةك ناچارة لة ذووي عةقصانييةوة .ياسا كةموكووذي هةية. لة دةوصةيت ماف و ياسا
ييةكان بؤ داين حوكمثك تةواو نني هةربؤية پثويستة بايةخة هؤكارة قةزا. پشتيواين لة حوكمثك بكا

پاراستين ياسا و هةم خوثندنةوةشيان پثويستة ، مافپةروةريلة . ئةخالقييةكانيش لة بةرچاو بگريدرثن
  . نؤرمة ئةخالقييةكان ذةچاو بكرثنالنيكةمي 

يان ئةخالق درووستكةرانةي هةرواتر پثچزنيك ئاماژة بةوة دةكا كة ماف لة خؤيدا كاركردثكي ئةخالقي 
من . جةزاي تاوان كةمتر دةبثتةوة، هاوكات مةرجةكاين ياساي مافيش زؤرتر دةبنبة هةمانشثوة كة . هةية

واي بؤدةچم ئةگةر ئةمة  ذاست بثت ئةوة لة خؤيدا بةومانايةش دةبث كة ديناميكثكي وا لة كاركردي ياساي 
ئةگةر هاتوو . ثتة هؤي پةرةگرتين زياتري نافةرماين مةدةينئةخالقدرووستكةرانةدا هةية كة لة خؤيدا دةب

 و كةمتر خؤيان بة خؤبوواردن خةريك كرد، خةصك وشياريان لة سةر ويژدان و ئةخالقي خؤيان فرةتر بوو
نافةرماين مةدةنييةكي ئةخالقي بةهةمانشثوةش . ئةوة كةموكووذيةكاين ياساش زياتر هةست پثدةكةن

كان زياتر بچةسپثن و وردةوةردةو لة داهاتووي دووريشدا فةرمانبةري لة ياسا دةبثتة هؤي ئةوةي مافة
  .پةرة بگرث

بةصام لة . "هؤكار زؤرن بؤ ئةوة كة هاوصاتيان لة ژياين ئاسايي خؤياندا فةرمانبةري لة ياسا بكةن
ة فةرمانبةري باشترين دةوصةيت ياسايي جيهانيشدا هاووصاتيان لة باري ئةخالقييةوة لة سةر شانيان نية ك

 ذةنگة هثندثكيان  هةربؤيةياساكان بة هؤي ئينسانةكانةوة داندراون و. لة هةموو جؤرة ياسايةك بكةن
  ."نةيانتوانيووة خؤي لة ذةخنةگرتن بث بةري بكا ة، مافيسيستةمكامة . هةصة بن

ث هةمان شت بث كة دةكر" نافةرماين بثدةنگ. "پثچزنيك لة نثوان جؤرةكاين نافةرمانيدا جياوازي دادةنث 
تاكثك بة تةنيا . " پثچزنيك لثرةدا كثشةيةكي ئةخالقي دةبينث". تاواين ياسايي ثين"من ناوم ناوة 

تةنيا لة هةلوومةرجثكدا كة دژكردةوةكةي . كاري ئةخالقي بةرهةصستكاريكردن تثبگادةتوانث خراپ لة هؤ
جثي متمانة لة خةصكةوة وةدةستبثبث كة خةصك كراوة و فةرمي ببثت ئةوة شيانةي بؤ دةذةخسث كة زانياري 

تةنيا بثدةنگي پثچزنيك پثيواية نافةرماين ] بةصام".  [چلؤن كردةوة نافةرمانييةكةي هةصدةسةنگثنن
  . دةتوانث لة وصاتة ديكتاتؤرييةكاندا بةكار بربث

و چاوگي نافةرماين بنةما . بثجگة لةوة نافةرماين دةكرث لة وصاتة دميؤكراتيكةكاندا كراوةو فةرمي بثت
پثچزنيك نافةرماين مةدةين تةنيا كاتثك   بة پثي تثذوانينةكاين .دةبث دوور لة زؤر و توندووتيژي بثت

جثي پشتگري و سةملاندنة كة ئاكامي فةرمانبةري لة ياسا خراپتر بث لةو ئاكامة خراپانةي كة لة دواي 
 ئةم ذاونگةيةي پثچزنيك ئاوا دةخوثنمةوة كة من. دثن دية وئةجنامداين كردةوةيةكي نافةرماين مةدةين

كردةوة يان [دةبث نافةرماين مةدةين تةنيا ئةو وةختانة بةكاربربث كة فةرمانبةري كردن لة ياسا دةبثتة 
نزيك بة باس وخواسةكاين نثو  لثرةداية كة من نةذينةكاين پثچزنيك. نائةخالقي] هةصسووكةوتثكي

  .بزووتنةوةي پالگ بيل دةبينم

                                                 
7 Alexander Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridik argumentation, Stockholm, 1995 
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ئةگةر بثتوو مافة ئةخالقيية بنةذةتييةكاين مرؤض پثشثل بكرثن يان كاتثك پثچزنيك  پثي بؤچوونةكاين بة 
هؤكاري ئةخالقي قامي هةن كة لة تثكسيت ياسايةك لة گةص ياسايي بنچينةيي ناتةبايي هةبث ئةوة 

 بةكاهثناين هثندثك جار بة تثپةربووين وةخت هؤكارةكان بؤ. نافةرماين مةدةين كةصك وةربگريدرث
ئةگةر هاتوو . "نافةرماين مةدةين ئةوةندة بةهثزن كة ئةو دةم نافةرماين مةدةين تةنانةت دةبثتة ئةركيش

كةوتة ) ستروكتورييانة( و چوارچثوةيي) سيستةماتيك(دةوصةيت دميؤكراتيكي ماف بة شثوةيةكي بةردةوام 
ةر شاين كة لة ذثگاي نافةرماين مةترسي تةنانةت هةر تاكثك لة باري ئةخالقييةوة دةكةوثتة س

 لة گةص ئةخالق كان بكا و هةروةها لة دژي كردةوةي فرةواينبنچينةييةئازاد و مةدةنييةوة بةرگري لة مافة 
  .نةگوجناين دامودةزگا دةوصةتييةكان هةصوثست بگرث

ناپثويستدا لة لة بةر ئةوة هؤكاري باش بؤ پثرةوي و فةرمانبةري لة ياسا هةية هةر بؤية نابث لة كايت 
پثچزنيك بؤ هةصسةنگاندي خةبايت نافةرماين مةدةين دوو مةرجي . نافةرماين مةدةين كةصك وةرگريث

دووةم، دةبث كاريگةرترين و . يةكةم، كاتثك ئامانج لة ذثگايةكي ياساييةوة وةدي ناية: بنةذةيت هةية
  .لةهةمناكاتدا نةرمترين ئامرازي بةرهةصستكاري هةصبژثردرث

 لة داهاتوودا ذاوةستث؟دةبث لة چاوةذوواين وةديهاتين ئاماجندا مرؤض كاريگةر چية و هةتا چةندة بةصام 
مةرجي بنةذةيت بؤ بةرگري لة . وا دثتة پثش چاو كة خودي ياسا لة زؤربةي تثكؤشةرةكان توندتر بثت

سة لة ذاستيدا خؤكردن بؤ ئةوة كةسثك لة تاواين ئةجنامداين هةصمةتثك قوتار بث ئةوةية كة ئةو كة
ئةو لثرةدا مةودايةكي ئةوتؤ بؤ . بسةملثنث كة كردةوة ناياساييةكةي بؤ بةرگري كردن لة ژيان بووة

كةسانة كة بة هؤي كردةوة ناذاستةوخؤ ناكاريگةرييةكانيان و هةصمةت و بزووتنةوة پةرةگرتووةكانيان 
كة لة زووتنةوةي سيسد ئاف هاوپ ب. تةنيا بة تةماي وةديهايت ئامانج لة داهاتوودان، نامثنثتةوة

هةصمةتةكةياندا تةيارةي هاوكي هةصگري چةكيان بؤ ئينينؤزيا لة كار خست بة هؤي ئةوةوة ئةم 
  .ئازاد كران] بةرگري لة ژيان بة دادگا سةملاند[هةصمةتةيان وةك 

صث ئةجنامداين بةصام ئةلثكساندر پثچزنيك لةم پثوةندييةدا ذثگة لة بةر دةم شياين ديكة دةكاتةوةو دة
نافةرماين مةدةين تةنانةت وةك كردةوةيةكي سياسي پثويستة ئةگةر بثتوو ذثگةي ديكة بؤ بةرهةصستكاري 

 بة هؤي مؤنؤپؤيل بري لة مامسثديا يان لة الوازي سياسييةكان بؤ كانذثگاكاتثك . مثنثلة هةوثصدا نة
لةم [ نافةرماين مةدةين دةتوانث ةوة ئكة ببةسترثنئةگةري ئةوةيان هةبوو، گوثگرتن لة ئارگومثنت 

  .وةك زةنگثكي وةخةبةر هثنةرةوة كاريگةر بثت] پثوةندييةدا
.  و نافةرماين مةدةين وةك هاوتا و هاومانا ديتراون"تثكؤشانة دةرةوةيي پارملانييةكان"بة هةصة 

 ئامانج لة ذثگاو  ئةو كردةوة سياسي و كؤمةصايةتيانةن كة شياين وةديهاتين"دةرةوةيي پارملانييةكان"
كانايل تثكؤشاين پارملانةوة ناكرث، بؤ منوونة وةك ئةوة كاتثك ذثكخستنة كصثسةييةكان لة بايت 

  . دامودةزگاي دةوصةيت دةستپثشخةري دةكةن و بؤ خؤيان يارمةيت بث ماصةكان دةدةن
ونة بؤ تثكؤشاين كث دةصث نافةرماين مةدةنث دةبث وةك تثكؤشاين دةرةوةي پارملاين چاوي لثبكرث؟ منو

 لة دژ و بة پثچةوانةي بذيارةكاين كؤمؤنةكاننافةرماين مةدةين ناوةوةيي پارملاين ئةوةية كة كاتثك 
ناوچةكاين خؤيان وةك ناوچةي دوور لة چةكي ناوكي ذادةگةيةنن يان ئةوة بؤ منوونة پارملان 

يت شارةكةي هان دةدا كة كارمةندةكاين بةشي كؤمةصاية] لة ئةمريكا[فةرمانداري سانفرانسيسكؤ 
  .پةنابةرةكان بة پؤليسي پةنابةر نةناسثنن و ناوي ئةوان بة پؤليس نةدةن

بة ] لة سويد[كاتثك فةرانسا چةكي ناوكي لة دةرياي ئارام تاقي كردةوة، كؤمؤين شاري يؤتؤبؤري 
وارد و بايكؤيت پثچةوانةي بذيارو مافة پارثزراوةكاين دةوصةت لة كذيين شتوومةكي فةرانسايي خؤي بو

هةموو دةوصةتةكاين ئةندام لة . تةنانةت دةوصةتة نةتةوةييةكان خةبايت نافةرماين مةدةين دةكةن. كرد
بة پثي . يةكيةيت ئوروپادا بة شثوةيةكي كراوة لة جثبةجث كردين هثندثك ياسا خؤ دةبوثرن
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 نثو وصاتاين ديكةي ئةندامدا لثكؤصينةوةيةك كة خودي يةكيةيت ئوروپا كردوويةيت، سويد لةم نثوةدا لة
  .بةرچاوترة

وةك ئةوة واية كة ". كاركردن لة دةرةوةي سيستةمة"واژةيةكي ديكة كة لة پثوةندييةدا باوةو بةكار دةبرث، 
وةك ئةوة واية بگوترث كة خؤپيشاندان و . بؤ شوثنثكي دوور لة سيستةم بار بكةي و هةتا دةكرث لةوث بژي

خةبايت نافةرماين مةدةين ذاست بة . وكراوة كارثكة لة دةرةوةي سيستةمبصاوكردنةوةي تراكت و بصا
بةرهةصستكاري ذاست لة ناوةذاسيت چاوگةي سيستةمي سياسي، ئابووري و . پثچةوانةي ئةو شتةية
نافةرماين . هةر ئةمةشة كة ذةنگة نافةرماين مةدةين وابةهثز و كاريگةر كردبث. قةزاييدا ئةجنام دةدرث

ئةگةر چي  داواو پاذانةوة نية بةصكوو ئةو بؤ خؤي دةچثتة نثو سيستةم و لةوثش سثبةرثكي مةدةين تةنيا
نافةرماين مةدةين سيستةم دادةچصةكثنث و ناچار دةكا ذثگاي نوث . كزيش بث لةوث درووست دةكا

  .هةصبژثرث
  

 :ناتوندوتيژي
اتوو كةس نافةرماين نةكا، شةوثك خةوم لثنةدةكةوت و لة گةص خؤمدا كةومتة بريكردنةوة كة ئةگةر ه

ئةي ئةو دةم فةرمانبةري چي لثدت و چلؤن دثتة پثش چاو؟ هةرچي بريم كردةوة، ئةجنامي ئةتؤم دةست 
مادام كةس . [چوونكة لة حاصةتثكي ئاوادا ئةو كات چةمكثكمان بة ناوي فةرمانبةري نةدةبوو. نةكةوت

ئةگةر فةرمانبةرييةك هةية،  دةبث واي .] نثنافةرماين نةكا ئيتر فةرمانبةري وةك چةمك ماناي نامث
دةنا ئيتر . دابنثن كة ئةو فةرمانبةريية، دصخوازانةية و هيچ چةشنة زؤر و پاصةپةستؤيةكي لة پشتةوة نية

ئةگةر هاتوو كةسثك لة باري فيزيكي يان . ئةوة نابثتة فةرمانبةري و دةبثتة زؤر و ناچاركردن
  . رمانبةري كرا، ئةوة ئيتر فةرمانبةري نية بةصكوو نافةرمانييةسايكؤلؤژييةوة بة زؤر ناچار بة فة

بصثني ئثمة ناتوانني بة منداصثك كة قيژواژ و قولةفذكث دةكا و لة ناچاريدا لثدةگةذثن چ دةكا با بيكا، 
" ناچاري بري" كة بة هؤي حاصةيت تايبةيت سايكؤلؤژي يش كةسثك ناتوانني بةيان ئةوة. فةرمانبةري دةكا

بؤ ئةوة لة بنةذةتدا فةرمانبةري هةبث . دا، بصثني فةرمانبةري دةكاؤ دژكردةوةيةك لة خؤ نيشان دةخؤبةخ
نافةرماين لة خؤيدا پثوةندييةكي . دةبث نافةرمانيش وةك ذثگايةكي ئازادي هةصبژاردن شياين هةبث

 هةموو انةةم دوون دانانةوثنث بةصكوو ئايةك لةوان بؤ ئةويتري. ذاستةوخؤي لة گةص فةرمانبةري هةية
  . فةرمانبةريؤنافةرماين بنةماية ب] بة كوريت. [كاتثك لة خةبات لة دژي يةكتريدان

ناتوندوتيژي . بة هةمانشثوةش ناتوندوتيژي هةموو كاتثك ئةو جؤرة پثوةندييةي لة گةص توندوتيژي هةية
راكت بصاوكردنةوةو هةربؤية ناكرث و بث ماناية كة كردةوةي وةك ت. لة خؤيدا بةرةوذووبوونةوةية

 بةصام ئةگةر هاتوو لة خؤپيشاندانثكدا توندوتيژي بةكار برا . بگوترث ناتوندوتيژي]ئارام[ خؤپيشانداين
  .ئةوة ئةو دةم ناتوندوتيژي وةك چةمك مانا دةدا

 " ساتيا. "بؤ تةواو كردن و پذماناداين ناتوندوتيژي بةكار دةبرد satyagrahaي "ساتياگراها"گاندي چةمكي 
satya سات"يانث ذاسيت و لة وشةي" sat وة وةرگرياوة كة ئةويش لة خؤيدا ماناي بوون دةدا .

كةواتة . ي وةك وشةي هاوماناي هثز بةكار دةبرد"راهائاگ"گاندي .  يانث قاميگرتن agraha"اهارئاگ"
  .يانث هثزي ذاسيت" راهاساتياگ"

 شثوةية پثناسة دةكرث كة گرووپثكي بةرهةصستكار هايانة ئةوةية و بةوراكامپانيا يان هةصمةتثكي ساتياگ
ئةمة لة خؤيدا . هةتا ذاسيت وةدةست نةهثين و بة قاميي نةيگرث ئةوة دةست لة بةرهةصستكاري هةصناگرث

لثرة بة بث ئةوةي ئامانج وةدةست . نزيك بة پثچةوانةي ئةوةية كة زؤر لة تثكؤشةران لة ذؤژائاو دةيكةن
ئةم پرس بؤ سةر ئةو پرس و لة سةر ئةم هةصمةت بؤ سةر ئةو هةصمةت بازبازثن هاتبث، تثكؤشةران لة سةر

چةمكي ساتياگراهاياي گاندي دةتوانث زؤر باش بةشثك لة هؤكاري پشتةوةي بةئامانج نةگةيشتين . دةكةن
زؤر جار بةرهةصستكاري لة نيوةي ذثگا بةرلةوةي . بزووتنةوة بةرهةصستكارييةكاين ئثمذؤ ذوون بكاتةوة



www.dengekan.com 
5/9/2007 

ئةمة لة خؤيدا دةبثتة هؤي ناهومثدي و كشانةوةي . گا بة ئاماجني دياريكراو، لة خؤيدا هةصدةوةشثتةوةب
نةوة، لة ترسي بة ئامانج ن دةمثائةوانةش كة لة بزووتنةوةكاند. تثكؤشةرةكان لة گؤذةپاين خةبات

  . نةگةيشنت و تثكشكان، تثكؤشانةكانيان ذوو لة كةمي دةدا
، بة هةمانشثوةش ذاسيت بة هؤي بةكارهثناين توندوتيژي نيةي كةس بةتةواوةيت اللة بةر ئةوةي ذاسيت 

لة سةر سةرةخؤ بوون و هثوري لة . بةماناي لةسةرةخؤيي و سيمپاتيية اهايارساتياگ. وةدةرناكةوث
هةر بؤية بة پثي بؤچوونةكاين گاندي نافةرماين . 8خؤيدا بة ماناي زةجر و ناذةحةيت وة كؤص گرتنة

  . بةشثكي پثويست و گرينگة لة ساتياگراهايامةدةين
لة كايت نافةرماين مةدةنيدا لةو كاتةدا شياين . چةمكي ناتوندوتيژي لة سث هةلوومةرجدا بةكار دةبرث

، لة كاتثكدا تثكؤشةرثك بؤ بةرگريكردن لة خؤي و لة بةرانبةر توندوتيژيدا گريان و زينداين كردن هةية
ردةگرث و هةروةها لة نثوةوةي ذثكخراوةكةي خؤيدا بؤ كةم كردنةوةي ئةو لة ناتوندوتيژي كةصك وة

  .توندوتيژي
كاتثك بةر لة . ناتوندوتيژي بة شثوةيةكي ئاسايي يانث بة بث توندوتيژي يان خةبات لة دژي توندوتيژي

ة وترث كردةوةكان ناتوندوتيژين، ئةمة لة خؤيدا دةبثتگهةصمةت يان هةر كردةوةيةكي بةرهةصستكاري دة
 بة .هؤي ئةوةكة هةم پؤليس وهةم بةشداربوواين هةصمةت هةست بة ئارامي و دوور لة شصةژان بكةن

پثچةوانةش كردةوةي توندوتيژي شوثنةواري ذؤخثنةري فيزيكي و سايكؤلؤژي بةدواوة دةبث و شتثكة كة 
 خؤپيشانداندا ئةو لة كايتهةصاتن و قيذان و دةنگ بةرزكردنةوة . دةبثتة هؤي پثكهثناين شصةژان و پانيك

  . [...]منوونانةن كة دةكرث ببنة هؤكار بؤ پرؤضؤكاسيؤن و خؤتثوةگالنداين پؤليس
توندوتيژي لة نثو بزووتنةوةي ناتوندوتيژيدا بةومانايةية كة كةسثك لة باري فيزيكي و سايكؤلؤژييةوة 

. [...]  بة سةردا تثدةپةذثبريندار يان زةرةمةند دةكرث و ئةو كةسة بؤ سارثژبوونةوة قؤناغثكي سةخيت
كاتثك ئثمة بؤ داماصيين تؤپةكاين . وةك مرؤض ذةنگة دژوار بث كة بة تةواوةيت لة توندوتيژي بة دوور بني

 . Kristinehamnهاوبييت بوفوش كة لة ذثگاي ئاسنةوة دةگوازرانةوة، بة قةتار چووينة كريستينةهامن 
 قةتار لة خؤيدا بةو ماناية بوو كة ئثمة بوبوينة  كذيين بلييتوچووين ئثمة لة ذثگاي قةتارةوة

 شةريكة قةتارةي كة لة هةمانكاتدا چةكةكاين بوفوشي دةگواستةوةو بةجؤرثك بؤ ئةويارمةتيدةرثكي ماصي 
ئينسانةكان  ناذاستةوخؤ لة سةركويت ،بةو كارةمانئثمة . بةشدار بوو لة كذين و گواستنةوةي چةكوچؤصدا

  .تؤپةكاين بؤ دگوازرايةوة بةشدارميان كردلة هيند و پاكستان كة 
هةربؤية بةكارهثناين وشةي ناتوندوتيژي لة خؤيدا دةبث مانايةكي نوثي لة پثوةندي لة گةص خةبات لة 

بةرةي يةكةم . بةرهةصستكاري هةموو كاتثك دةبث لة دوو بةرةدا ئةجنام بدرث. دژي توندوتيژيدا لث بكرث
 .اين لة كؤمةصگةدا و بةرةي دووةم خةباتثكة لة دژي خودي توندوتيژيخةباتثكي سياسيية لة دژي نايةكس

سةرچاوةي بةرةي دووةم لة خؤيدا دةگةذثتةوة بؤ ذووانيين ذةخنةگةرانةي فيمينيستةكان لة دژي 
 خةباتثكي بزووتنةوةي ژنان بةرهةصستكاري وةك. تراديسيؤين خةبايت ناتوندوتيژي لة ساصةكاين حةفتادا

توو ديت كة هاوكات دةبواية وةك خةباتثكي نثو خؤي لة نثو خودي بزووتنةوة و يةكگر هاوبةش
  [...]. بةرهةصستاكارييةكانيش بةذثوة چووباية

  
  

  بؤچي ناتوندوتيژي؟
من لةو بذوايةدام ئةمة لة . لة نةوةدةكانةوة بةكاربردين توندوتيژي لة كايت خؤپيشانةكاندا فرةتر بووة

توندوتيژي بةكاردةبردرث بؤ ئةوة تني و .  ياساييةكان وةپشت گوث خراونبةر ئةوة بووة كة خؤپيشاندانة
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ئةم پذؤضؤكاسيؤنانة دةكرث وةك جؤرة شانؤيةك ببيندرثن كة لةودا .  بدرثكانگوذي زياتر بة هةصمةتة
بة هةر شثوةيةك هةبووة، خةريكة . هةوص دةدرث بة هةر شثوةيةك كة دةگوجنث، ئاماجنةكان بپثكرثن

ئةو جؤرة خؤپيشاندانانة لة . سي گشيت لة دژي ئةو جؤرة خؤپيشاندانانة هةصبگةذثتةوةبريوذاي سيا
يس  برياري هاوبةش لة كذةنگة ببنة هؤي داين شيانانةي كة  تثاندا ئةوخؤياندا دةبنة دژي سياسةت و

   .دةچن
. ة و دووةم ئةخالقبؤ ئةوة لة خةباتدا توند و تيژي بةكار نةبرث، دوو هؤكاري بنةذةيت هةية؛ يةكةم كردةو

 كة خةبايت گاندي و لثكؤصةرةوةي بةرهةصستكاري باكووري ئةمريكا گني شارپ هةر دوو لةو بذوايةدان
 توندوتيژي، توندوتيژي بةدووادا دث بةصام 9.ناتوندوتيژي لة خةبايت تثكةص بة توندوتيژي كاريگةرترة

 و بةرهةصستكاري مةدةنيدا مرؤضةكان ذاستة تةنانةت لة خةبات. ناتوندوتيژي بة پثچةوانةي ئةمةية
 هثندثك. ژيانيان لة دةست دةدةن بةصام قوربانييةكان لة خةبايت تثكةص بة توندوتيژيدا هةميشة فرةترة

 زؤر بة تثذاديتووييةوة دةصثن كة خةبايت ناتوندوتيژي ئيمذؤ كاريگةرترين شثوازي خةباتة لة كةس
  ديكةي جيهانشوثنةكاينگة خةبايت گرياليي و چةكداري لة ئةوانةي كةوا دةصثن ذةن. كؤمةصگاي ئثمةدا

و هةروةها ئةوةش بصثن كة بةكارهثناين توندوتيژي چةكداري لة دژي هثرشي بثگانة بؤ سةر  بسةملثنن
  .وصاتةكةمان ذةواية

دةكرث لة ذوانگةي ئةخالقيشةوة يان وثراي ئةخالق وةك بنةماگرتن اليةنگري لة خةبايت ناتوندوتيژي 
 ئةوة هاوكات دةبث ئةوةمان ئةگةر هاتوو ئةوةمان ال پةسةند بث كة ئينسان بايةخي بث كؤتايي هةية. ثبكر

بث كؤتايي و پةسةند بث كة هةر تاقة مرؤضثك هةر وةك دوو يان هةزار مرؤضي ديكة پثكةوة بايةخي 
س بايةخيان لة تاقة دوو كة. زؤر كةسي ديكة هةن كة بة پثچةوانةي ئةمة بري دةكةنةوة. جؤراوجؤري هةية

هةربؤية لثرةدا . بثبكةسثك فرةترة و هةربؤية دةكرث كةسثك بكرثتة قورباين بؤ ئةوة دوو كةس ذزگاريان 
ئةو . بنةما و شةريت بنةذةيت ئةوةية كة بايةخةكاين كةسثك بث كؤتايي نني بةصكوو لة چوارچثوةدان

ةنثن، هةر لةو ذوانگةشةوة ادرتةسكراودا دلة چوارچثوةكي بة كة بايةخةكاين تاك كةسانة لةو ذووةوة
  . دةصثن دةكرث تاقة كةس لة بةر بةرژةوةندييةكاين كؤمةصگة بكرثتة قورباين

ئةوانةي كة دةصثن بايةخةكاين ئينسان بث كؤتايني، لةو بذوايةدان كة هةميشة جثگرةوة يان ئةلتةرناتيض 
لة نثوان . ژاردين زؤروزةبةن و بث كؤتايي هةيةلة جيهانثكي پثچةصپثچدا شياين هةصب. بؤ توندوتيژي هةية

نثوان ئةوةدا نةنكة پرية لة لةو گرميانةدا كة . ژيان و مردندا يةك هةصبژاردن لة خؤيدا لة گرميانة دةچث
 بة دةستةوةدا كؤمةصگةي ئثمذؤ ئثمةيان سةربازثكي دوژمن يةك بكوژرث يةك هةصبژثرين، شتثك لة سةر 

  . نادا
لة . دةصثن ئثمة هةموو كاتثك ناتوانني ئةركة ئةخالقييةكاين خؤمان جثبةجث بكةينكةساين ديكة هةن 

باردووخثكي زؤر دژوارو كاتاسرؤضدا ئثمة دةتوانني تةنيا ئةوانة ذزگار بكةين كة ذزگاركردنيان لة هثز و 
 و بة جثمان نلة باري ئةخالقةوة درووست نية كة نةمانتواين خةصكي ديكة ذزگار بكةي. دةستةصايت ئثمةداية

پياواين ئاگركوژثنةوة پاش هةر . لة ديتنثكي بةو شثوةيةدا ئةخالق و تثگةيشتني لثكدةهاصثن. هثشنت
و بة قسةكردن هثور [ث ذووداوةثك بؤ ئةوةي خؤيان زؤر ويژدان ئازارديتوو نةبينن، كؤبوونةوةيان بؤ دةكر

  .]دةكرثنةوة
هثندثك جار گوث بؤ ويست و دواخوازي . ةم دةبيننيلة كردةوةدا ئثمة ذؤژانة بايةخي كةساين ديكة ك

من پثمواية پثويستم بة تثگةيشتنثكي هةر چةند ذواصةتيش لةم نثوةدا بث، . هاوكاري خةصكاين ديكة ناگرين
 كةسثك لة كردينمن دةتوامن كايت چوونة سينةمام بؤ ذزگار. بؤ منوونة من زؤر جار دةچم بؤ سينةما. هةية

ئثمة لة جيهانثكي پثچةصپثچدا . كة توندوتيژي هةذةشةي لثدةكات، تةرخان بكةمبرسيةيت يان كةسثك 
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من لةو بذوايةدام ئةركة ئةخالقييةكان .  بة تةنيا هةموو گرفتةكان چارةسةر بكةينئثمة ناتوانني. دةژين
 ئةو بةصام لة هةمانكاتدا وةك تاك. زياتر وةك گرووپ و كؤمةصگة دةكةوثتة سةرشاين ئثمة هةتا وةك تاك

ئةركة ئةخالقييةمان دةكةوثتة سةر شان كة ئةو هاوبةشيية لة نثو ئثنسانةكاندا بة هؤي كؤذ، كؤمةص و 
 .ذثكخراو درووستكردنةوةوة، پثكبثنني و ئةركة ئةخالقييةكاين خؤمان لة كردةوةدا جثبةجث بكةين

اية بؤ خةبايت نافةرماين بنةم] بةصكوو[ناتوندوتيژي نةبةستراوة بة هؤكارة پراكتيك و ئةخالقييةكان، 
لة بةر ئةوة هةصمةتةكان و كاركردو ئاكامي ئةوان دةبث لة چوارچثوةي ئةخالقدا جثبگرن، دةبث . مةدةين

ئةگةر هاتوو دةستةي بةرهةصستكار لة هةصمةتةكاين ديكةدا توندوتيژي . باوةذ و متمانة درووست بكرث
  ..][.. بةكار هثنا، ئةوة متمانةي سةرةوة درووست نابث

 
  :بةشي دووةم

  هاوبةشييةيت لة بةرهةصةستكاريدا
  لة سةر ئامادةكاري

  كثشةو هاوكاري
لة زؤر . ةلة بةرةبةري خؤئامادةكردن بؤ هةصمةتثك هةميشة ترس و دصةذاوكثيةكي زؤرم هةبوو

. و كةموكووذي بووينهةصةتووشي هةزاران جار بة من و هةضاصامن . بزووتنةوةي جؤراوجؤر ئةزموومن هةية
 جياواز بوون لةوةي من بؤخؤم ،ةكان و كؤمةصة نوثيةكانيپثويسيت ئينسانة نوثبة پثي ئةزموونةكاين من 

پثكةوة بنث ] ئةزموونةكان[بةصام هةر كؤمةصةيةك بؤ خؤي دةتوانث تؤذثكي تايبةيت وا لة. چاوةذمث دةكرد
هةصمةتة نافةرمانييةكان هثندثك جار تؤذةكة واقامي خؤ دةگرث كة . كة هةصة و تثكشكانةكان ذابگرث

 پثكةوة لة ووةبة هةمانشثوةش هثندثك جار وةك پثمان سةملثندرا نةمانتواني. دةتوانن سةركةون
  . هةصمةتثكدا سةربكةوين

 .لة گةصاصةذثژي هةصمةتثكي بةرهةصستكاريدا، لة ذاستيدا خؤ ئامادةكردن كاتثكي كةمي هةصمةتة دةگرث
هةروةها . كة بة سةر ترسدا سةركةوي و پشتگريي درووست بكةيتخؤئامادةكردن بؤ هةصمةتيش ئةوةية 

خؤمان ئامادة دةكةين بؤ ئةوة بتوانني ناكؤكييةكاين نثو گرووپةكةمان و لة دةرةوةي گرووپ و ناكؤكي لة 
بةرهةصستكاري لة خؤيدا يانث هةم چارةسةري كثشةي . گةص ذثكخراو ئةنيستيتؤي ديكة، چارسةر بكةين

  .... و هةم دةروةي گرووپ يانث كؤمةصگا بة گشيتنثو خودي گرووپ 
بؤ ئةوةي بتوامن وثنةيةك لةم پثوةندييةدا بة منوونة بثنمةوة، زؤر خثرا باسي گرووپي پالگ بيلي ناسراو 

تريدةنت سيستةم لة ئينگليز   چةكي دةكةم كة چؤن خؤيانيان بؤ داماصيين" نان نةك بؤمبا"بة 
Tridentsystem يانث [The UK nuclear weapons system]ئامادة كرد  .  

پثشنياري . دا بانگهثشنت كرد1997ئانيكا سپالدة دةسپثشخةري كرد و ئثمةي بؤ كؤبوونةيةك لة ديسامربي 
ئانيكا ئةوة بوو كة ئثمة هةصمةتثك لة ئينگليز ئةجنام بدةين و هةصمةتةكةش ئةوة بث كة هثندثك بةشي 

 هةصمةتةكة كةش ئةوة بوو كة لة ئاوگوسيت ساصي داهاتووداگةصاصة. تريدةنت سيستةم لة كارخبةين
 لثكدايةوةئثمة وامان .  هةر چوار بةلةمي هةصگري تريدةنت بثكةصك دةكران2000دةستپثدةكرا و هةتا ساصي 

ئثمة نةماندةويست خؤمان تثكةص بة پرؤسثسثكي . كة سةرجةم بيست ذؤژمان بؤ خؤ ئامادةكردن دةوث
هةربؤية ئثمة بذيارماندا كة . وو هةصمةتثكي بة پةلة و كوتوپذمان دةويستدرثژخايةن بكةين بةصك

لة ماوةي يةك دوو . يةكةم دانيشتمان لة ماصي ئانيكادا بوو. دا دةستپثبكةين هةصمةتةكةمان لة مانگي ماي
كرد هةروةها لةو ماوةيةدا باسي ئةوةمشان . جار پشووي حةوتووانةدا توانيمان وردة وردة يةكتري بناسني
  .كة چيمان پثويستةو چي دةتوانني بكةين و چي ناتوانني بكةين

 هةر بؤية منيان وةك ئةندامي ،مث و بكةومة زيندانةوةرمن بؤ خؤم نةمدةويست كة ئةجمارةش بگريد
ئةو چوار كةسةكةي ديكةش حازر بوون كة كاري لة كارخسنت و داماصيين بةلةمي تريدةنت . پشتگري دانا
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لة كؤبوونةوةيةكي ديكة كة لة مانگي جوين هةمان ساصدا گريا، پياوثك لة نثو . بگةيةننسيستةم بةئةجنام 
 هةر بؤية ئةو خؤي لة .گرووپةكةدا گوويت كة ئةو ناوثرث لة هةصمةيت پالگبيلدا لة ئينگليز بةشداري بكا

  .ندةوةشاگرووپةكة ك
دواي پشووي . ل ماصئاواميان كردلة مانگي جوندا پشوويةكي پثويستمان وةرگرت و لة كارةكاين پالگبي

لة يةكثك لةو شةوانةدا، چةند خزمثكي ئانربيت بة . هاوين لة ماصي ئانربيت دا جارثكيتر كؤبووينةوة
هةصمةتةكةمان لة گةص خزمةكاين ئانربيت باس كرد و داوامان لثكردن ئةوانيش . ميواين بؤ الي هاتن

ئثمة . پثويستةلةو پثوةندييةدا  پشتگريييةك ةة چ جؤر و باسي ئةوة بكةن كبؤچوونةكاين خؤيان دةرببذن
  وتةنانةت ذؤژثكمان تةرخان كرد كة لة گةص كةسگةيل پشتگريي كة لة دةروةي بزووتنةوةي پالگبيل بوون

يةكثك لة . بة شثوةيةكي سةربةخؤ كاريان دةكرد، كؤبووينةوة و گوثبيسيت قسةكاين ئةوانيش بووين
چةند ذؤژ دواتر . ري سياسي بوو و يةكيش بةرپرسي پشتگريي شةخسيكةسةكان بةرپرسياري كاروبا

  .  كردتةرةسةفةرثكمان بؤ ئينگل
هةر بؤية كةسگةيل پشتگريي لة . ا بة نيوةو ناتةواوي دةمانزاين بةلةمة ژثردةرياييةكان لة كوثنئثمة تةني

لة ماوةي . ان بؤ بكةنئينگليز سةرقاصي ئةوة بوون كة لثكؤصينةوة لة سةر شوثين هةصكةوتين ئةوامن
چؤن كة  گرووپةكةمان  لة سةرهةوصماندا ديسان زياتر لة سةر خؤمان قسة بكةين،تةرةدا سةفةرةكةي ئينگل

بؤمباي ئةتؤم چؤن كاريگةري لة سةر هةلوومةرجي ژياين لة سةر ئةوة كارةكاين ذادةپةذاند و هةروةها 
 كرد كة ئيتر ئامادةي ئةوةي پةيدا كردووة كة بچثتة پاش مانگثك گرووپةكة كةم كةم هةسيت. هةژاران دادةنا

 .  Barrow نثو ژثر دةرياييةك لة باراو
كارييةكان لة سةر ئةم كورتة بةسةرهاتةي گرووپي پالگبيلي نان نةك بؤمبا نيشان دةدا كة ئامادة

 خةبايت ئامادةكارييةكان لة. بنةمايةكي لةرزؤك و ناذوون داندرابوو هةتا هةبووين هثز و ئةزموون
، ئامادةكاري خودي هةصمةتةكة و "گرووپي دؤستايةيت"نافةرماين مةدةنيدا بة زؤري بة دةوري پثكةوةناين 

پثكةونان و درووستكردين گرووپثكي بةرهةصةستكاري لة خؤيدا . لةهةوثص خستين زانياري خول دةخواتةوة
بة ماناي وةپثشخستين ذةخنة و بةصام لة هةمانكاتيشدا . يانث شكاندين تةنيايي و داخراوي سياسةت

لة سةر خود بريكردنةوة و هاوبةشي و هةرةوةزي . ذاوةستان و خةباتكردين بةكؤمةص و هةرةوةزيية
 لة گرووپي پالگبيلي نان نةك بؤمبادا ئثمة چةند جارثك .پثكدثنن] نافةرماين مةدةين[بنةماكاين خةبايت 

لة  ةرلثشثواوي و تووذةيي س ذةخنةگرتنة نةبث ئةوة بثگومان، ئةگةر ئةم جؤرة. رميان كردتذةخنةي يةك
  .ماوةي لة زيندان بووندا بينگي مرؤض دةگرث

 دةصث؛ بةرهةصةستكاري Phil Berrigan يةكثك لة دامةرزثنةراين بزووتنةوةي پالگبيل بة ناوي فيل بةريگان
خؤيدا هةلوومةرجثكي  ئةم هاوبةشيية پثكهثنراوة لة 10.لة هاوبةشييةيت و هةرةوةزيي سةرچاوة دةگرث

  .تثكةص نية بةصكوو لة نثوةذؤكةكةيدا هاوكاري و كثشةو دووبةركي لثكهاصاون مؤينرها
. هاوبةشييةيت لةخؤيدا دةكرث وةك كثشةيةك لة نثو بزووتنةوةيةكي بةرهةصةستكاريدا چاوي لثبكرث

 وردة وردة بةشداربووان. مةترسي ئةوة هةية كة بزووتنةوة بةرةو الي هؤمؤژين و وةكيةكي زياتري بذوا
لة خراپترين حاصةتدا هاوبةشيةيت دةتوانث ببثتة هؤي گوثذيةصي تةواو لة گرووپ . وةك يةك بريدةكةنةوة

  : گووتين وةك .و پاشان تةريككةوتنةوة لة خةصكي ديكة
  .باوةذ مةكة كة تؤ بؤخؤت شتثك بيت، لة نثو گرووپدا دةبثتة باو -

و جياوازي لة نثو گرووپدا هةبث ئةوة هاوبةشييةيت بؤ خؤي دةبثتة ئةگةر ئثمة نةهثصني تايبةتبوون 
هةم هاوكاري و هةم كثشة و دووبةرةكي لة ئاسيت جياوازدا لة نثوان گرووپةكان يان تاكةكان . زيندانثك

لة گرووپي پالگبيلي نان نةك بؤمبا، ئثمة لة نثو خؤماندا . يان لة نثوان تاكثك و گرووپثك دةثنة گؤذث

                                                 
10  
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دووبةرةكيمان هةبوو بةصام لة هةمانكاتدا لة گةص گرووپگةيل ديكة نثوةوةو دةرةوةي بزووتنةوةي كثشةو 
بؤ . كةسثك هةبوو كثشةيةكي زؤر قوصي لة گةص باوك يان دايكي لث پةيدا بوو. پالگبيل كثشةمان هةبوو

ينگة كة جياوازي خةبايت نثوخؤيي بكرث، زؤر گر" ئثوة"و " ئثمة"ئةوةي لة دژي دياردةي بريكردنةوةي 
هاوكاري و كثشة لة هةموو . قووص نةكةوثتة نثوان هاوكاري و كثشة و ئةو دووانة لثك دوور نةكةونةوة

هاوكاري لة نثوان گرووپة جياوزةكاندا لة . پثوةندييةكاين ئثمةدا دةبث زؤريان مةودا لة نثواندا نةبث
  .كؤمةصگة بنةماية بؤ خةبات لة دژي دژبةرثكي بةدةستةصات

بةرهةصةستكاري ئةوة دةخوازث كة . گاندي لةم بارةوة ذوانگةيةكي ديكةي زؤر سةرجنذاكثشي هةية
ئةم پشتگرييية وردة وردة ذةنگة . پشتگريي دژبةر بكرث، ذاست لةو كاتةدا تووشي كثشةو ئاصووزي بووة

. تكاري بةردةوامةبكثشرثتة هاوكاريش لة كةسكةلثك لة نثو دژبةردا لة هةمانكاتدا كة خةبات و بةرهةصةس
زؤر سرووشتية كة ئةو پشتگرييية لة كةسانثك دةكرث كة لة بةرةي دژبةردا نوثنةرايةيت جؤرثك دژايةيت 

 كة لة دةيةي شةستةكاندا ذاوثژكاري Daniel Ellsberg دانيال ئثلسبةرگ. لة نثو خودي دژبةردا دةكةن
كاغةزگةيل "ةك بةصگةي ثين ناسراو بة سةرةككؤماري ئةمريكا بوو لة ماوةي شةذي ضيةتنامدا ژمارةي

هةر بؤية . ئةو بةصگانة تاكتيكي وةحشيانةي نيزامي ئةمريكاي لة ضيةتنام ئاشكرا كرد.  چاپ كرد"پثنتاگؤن
. لةو كاتةدا بزووتنةوةي ئاشيت پشتگريي بةهثزي خؤي لة ئثلسبةرگ ذاگةياند. ناوبرا دراية مةحكةمة

هؤي شايةتيداين لة مةحكةمةكاندا، هاوكاري بزووتنةوةي پالگبيل ئثستا پاش بيست ساص ئثلسبةرگ بة 
  .دةكا

 كا رامسي كالركيئثمة لة نثو بزووتنةوةي پالگبيلدا لة اليةن زؤر دادوةر و تةنانةت وةزيري دادي كؤن ئةمر
Ramsy Clark ئةم جؤرة هاوكارييانة لة خؤياندا گةيشتوونةتة شوثنك كة ژمارةيةك.  هاوكارميان دةكرث 

   .لةو دادةوةرانة بؤ خؤيان ذاستةوخؤ لة هةصمةتةكاين خةبايت نافةرماين مةدةنيدا بةشدرايان كردووة
 ئةندامي پارملان پشتگري خؤيان لة گرووپي پالگبيلي نان نةك بؤمبا و هةروةها گرووپي 17لة ئينگلتةرة 

ويدا لة نثو بزووتنةوة لة س. يان دةربذي2000پالگبيلي دژي ترييدةنت سيستةم و هةصمةتةكةي ساصي 
ةت هةوصي ئةوة دةدرث كة وانيشان بدرث نتةنا.  دادةگريثداكؤكبوونجةماوةرييةكاندا پث لة سةر 

ئةوانن لةو باوةذةدان كة . هاودةنگييةكي قامي لة نثوان ئةوان و دةوصةت و هاووصاتياين ديكةدا لة گؤذث داية
پشتگريي و ئاشتيخوازةكاين بزووتنةوة .  قامييوثنةيةكي بةم شثوة نيشاندان دةبثتة هؤي بةهثزي و

هثندثك جار ئةوةندة لة اليةن دةوصةتةوة پشتگرييان دةكرث كة ئةوان بة جؤرثك ناچار دةمثنن كة ] سويد[
 نيشان بدةنلة كثشةو بريواذا جياوازةكانيان كة لة ذاستيدا لة نثوان ئةوان و دةوصةتدا هةن، كةمذةنگتر 

ئةگةر بثتوو . ئةمة لة خؤيدا بؤ كؤمةصگة جثگةي مةترسيية. ي هةصبژثرنيان هثندثك جار بثدةنگ
 هةردووك لة ئةوة جياوازييةكان لة بزووتنةوةيةك يان لة كؤمةصگةيةكدا بة ذووين نةخرثنة بةرچاو 

بة دواي  خؤيان لة گةص يان ئةوانةي كة هةوص دةدةن قسةكاين.  دةكةونچوونبزووتن و بةروةپثش
 دژبةردا بگوجنثنن، ئةوة وثنةيةكي درؤينة لة وشياري پيشان دةدةن كة گؤيا هةموو بريووبؤچوونةكاين

بةصام خةصك وةردة وةردة ئةمة دةبينث و لة هةصوثست و كاريگةري ئةوان . كةسةكان لة گةص يةكتري كؤكن
  .كةمتر دةبثتةوة

  
  فةرماين و ترس

ينگة ژاراوي دةكا يان چةك و چؤص چ پثويستة بكرث بؤ ئةوة ئاستةنگ خبرثتة سةر شةريكةيةك كة ژ
  دةنثرثتة دةرةوة؟

بةصام لة ماوةي چةند خولةكثكدا گةصاصةيكي . ان ذواينيبةشداراين كؤرسةكة لة پثشدا، وذوهاج، زةق لثم
لة ذاستيدا بؤ ذاوةستاندن و پثشگرتن بة ئةجنامداين كردةوةيةك پثويست ناكا . حازريان پثشكةش كرد

 فةرمانبةري  ونامةبةرةشي پثوةندي و تةلةفونات، ذاگوثسنت و هاتووچؤ، كرثكاري بژمارةيةكي زؤر 
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هةتا كؤمةصگةي ئثمة زياتر پثچةصپثچتر بثت ئةوة بؤ ذاپةذاندين كارةكاين فرةتر .  نافةرماين بكةنبانك
بة هؤي ئةوةي ئابووري زياتر نثونةتةوةييتر . هةية پثويسيت بة هاوكاري و هاودةنگي بةشة جياجياكاين

  .وة، ئةوة ئةو پثويسيت بةيةكتر بوونة بةتايبةيت لة نثوان دةوصةت و شةريكةكاندا زيادي كردووةبو
ئةمة لة خؤيدا پثشوةچوونثكي ئيدةئايل بؤ ئةوانةي كة لة خةبايت نافةرماين مةدةين كةصك وةردةگرن، 

 لة خؤيدا ئامرازثكي  و نةكردين هاوكاريپشتگوثخسنتبؤ پثشگرتن بة كردةوةي ذؤخثنةر، ئةوة . پثكهثناوة
. كثشةكة لةوةداية كة ئثمة لة ذاستيدا فةرمانبةري دةكةين. بةصام ئةمة هةرواش ئاسان نية. زؤر كاريگةرة

  .فةرمانبةري لة هةناوي ئثمةدا، رثشةي داكوتاوة
حاكمان . كؤمةصناسي كالسيك، ماكس وثرب، خؤبةدةستةوةدانثكي ئازادانةي لة الي مرؤض سةملاندووة

يان پشتگريييةكاين ئثمة لة حاكمان .  وةك دةستةصاتداراين خاوةن ليگيتيمة چاويان لثدةكرثزؤرجار
ئةوةتا لة كةسايةيت كاريزمايي ئةوانةوة سةرچاوة دةگرث يان لة هةسيت خؤبةئةركدار زانني و 

 هةروةها فةرمانبةري دةكرث لة باوةذي ئثمة بة تراديسيؤين بث.  بةدواداچووين ئثمةوة بؤ ئةوان
سرووشتية كة ..." ئةمة هةر وابووة، كةواية دةبث ذاست بث و هةرواش دةبث: "كؤتاييةوة سةرچاوةي گرتبث

من . ئثمة ئثستا نةزمثكي بامشان هةية: ت هؤكاري عةقص و بريكردنةوةي لة پشتةوة بث،فةرمانبةري ئثمة
  ..."ئةمة خبةمة مةترسي و لةمةي ئثستا خراپتر ببثنامهةوث 

ئةوةي كة لة . صگةدا كةسگةلثكي ديكة هةن كة زؤر بة توندي لة دژي پثوةنديية جياوازةكاننبةصام لة كؤمة
سويدا هةتا ذادةيةك سةيروسةمةرةية ئةوةية تةواوي ئةوانةي كة بةرهةصةستكاري دةكةن و دژ دةردةكةون 

 كؤمةصگةيية بؤ ئةم  فةرمانبةري توندئاژؤييةمن النيكةم . لة هةمانكاتيشدا فةرمانبةري هةصدةبژثرن
. ئثمة لة كؤمةصگةيةكدا دةژين كة ژيان بة زؤري بة پثشمةرجةكانةوة بةستراوةتةوة:  هؤكارثكم پث شك دث

لة سةر ذةويت ژيامنان هةر بؤية ئثمة هةوصدةدةين بزانني و بيحةسبثنني كة كردةوةكامنان چ كاريگةرييةك 
. ك كة نافةرماين بةدواي خؤيدا دثنث، دةترسثنبة كوريت و بة سانايي ئثمة لة ئاكام و كاركردث. ندادةنث

ئامادةكارييةكان لة خةبايت نافةرماين . ئةمةش وادةكا كة ئثمة باوةذمان بة خؤمان نةبث و لةرزؤك بني
مةدةنيدا بةومانايةية كة ئثمة بؤ ئةوةي بة سةر ترسةكامناندا زاص بني و فةرمانبةري بشكثنني دةبث 

  . يةكتري بكةينيةكتري هان بدةين و هاوكاري 
  

  گرووپي دؤستان
بوديستة نونا و مونكاكان كة لة ژاپؤنةوة هاتوون، رثوذةمسي بودايي خؤيان هةتا نوثژي شثوان درثژة 

. گرووپثكي قشةي كاتؤليكي، بة دواي ئةواندا دةست بة ذثوذةمسي كريستياين خؤيان دةكةن. دةدةن
 بؤ ئةوان قانوونيان لة ژثر پث ،وة، لة بارةي ئةوةيگرووپثكي ديكة كة تةنيا لة دايك و باوكان پثكهاتو

لة .  منداصان بة تةميانةكةي دةوري خؤيانةوة هةصدةواسنوثنةيپاشان خستووة، قسةو باس دةكةن و 
لة فذؤكةخانةدا، جادةي نيشتنةوةي تةيارةيةكي نيزاميان بةربةست " دؤستاين ژنان"هةمانكاتدا گرووپثكي 

ئةو گرووپة دؤستانةي مين تثدابووم، بةر لةوةي . نان خةريكي چاندين دارنگرووپثكي ديكةي ژ. كردووة
  .قؤصبةست بكرثن، لة بريةوةري قوربانياين شةذدا كؤذثكي بثدةنگيمان پثيكهثنابوو

ئةوان . ئةوة يةكةم جار بوو من لة هةصمةتثكدا بةشداري بكةم كة لةودا زياتر لة هةزار كةس بةشداري بكا
هةر كامة لة بةشداربووان لة اليةن گرووپي . رووپي جياوازي گرووپي دؤستان بوونهةر كامة سةر بة گ

ئةم نوث ديتنةوةية، كضالييت . ، بةشداريان كردبوودؤستاين خؤيةوة بة گةصاصةيةكي تايبةتييةوة
وچؤنييةيت هةصمةتةكةي بة هؤي بةشداري گرووپي دؤستان كة كارةكانيان لة چاو هةصمةتة بةرفرة و 

پثشتر من هةستم بةو جياوازيية بةرچاوة . بةتةواوي گؤذيبوو  نوث بوو،،خةكاين تراديسيؤينقةرةباص
نةكردبوو ئةگةر بث و ئةمة لة گةص ئةو هةصمةتة كؤنانة بةراورد بكةم كة لة اليةن چةند ذثكخةرثكةوة، 

  .بةذثوةدةچوون
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بؤ ئةوةي ئثمة .  شياين نيةگاندي گوتوويةيت شثوازي خةبايت ناتوندوتيژي بة بث ئازايةيت و نةترسي
لة ماص و پارة، شةرةف، بنةماصة، بتوانني ئةركي خةباتكارةنةمان بة ئةجنام بگةيةنني دةبث بة سةر ترس 

بؤ گةيةشنت بةمةش 11.خزم، دةوصةت و بريندار بوون يان مردندا سةربكةوين و خؤمان لة ترس ذزگار بكةين
تاكثك هةروةك مليؤنثك دةتوانث بةرهةصةستكاري .  نيةبة پثي قسةي گاندي پثويستمان بة هثزي فيزيكي

تةنيا شتثك كة بؤ گةيشنت بةمة پثويستة زاص بووين . ژن و پياو بة بث جياوازي دةتوانن بةشداري بكةن. بكا
 ئةم نةترسي و ئازايةتيية دةتوانرث پثكبث ئةگةر مرؤض بة تةواوةيت تثبگا 12.سايكؤلؤژي بة سةر خؤداية

   13.ندوتيژيي چ مانايةك دةدةنكة ذاسيت و ناتو
بؤچوونةكةي لوتركني كة من پثشتر ئاماژةم پثكرد ئةوةية . مارتني لوتركني لة ژثر كاريگةري گانديدا بوو

دةرمان و چارةسةري گاندي و . خاوثنكردنةوة دةروون نافةرماين مةدةين لة خؤيدا يانث كة خةبايت
ئةم . ؤي ئامادة بكاخلة پثشدا لة باري ذؤحييةوة لوتركني بؤ بةزاندين ترس ئةوةية كة دةبث مرؤض 

لة . لة چةند الوةو بةرةو چةند ال پثشوةچووين بةخؤيةوة ديووة] پاش گاندي و لوتركني[تراديسيؤنةي 
لة الي گرووپگةيل گةجنان . پةرةي گرتووة" ناتوندوتيژي بةهثزي ذؤحي"نثو گرووپة مةزهةبييةكاندا 

 ئةوانةي كة چةند جار دةستبةسةر كرابوون و گريا .پثشوةچووين ديووة" ثبةرهةصةستكاري كاريگةر و بةج"
بوون لة بةر ئةوةي دةيانزاين كة چ شتثك لة كايت ئةجنامداين هةصمةتةكاندا ذوو دةدا، ئةوة جارةكاين تر 

  . و لة داهاتوودا كاتثكي زؤريان بؤ ئامادةكاري تةرخان نةدةكرد
يستةكان و هةروةها گرووپگةيل نثو بزووتنةوةي پالگبيل كةوتؤتة بةر ئةم جؤرة تثذوانينة لة اليةن فيمين

نة و تاكيةيت اذةخنةكةش ئةوةية كة گاندي و  لوتركني تثذوانينثكي زؤر ئيليتگراي. ذةخنة و گازندة
ئةمةش وادةكا كة دةبث مرؤض . يان لة سةر خؤئامادةكاري بةر لة هةصمةتةكاندا هةبووة) ئينديضيدوالييت(

بةشثك لة .  خةبايت لة شثوازي گاندي و لوتركني بكاثوردةيةكي يةكجار بةرز بث كة بتوانخاوةين 
كة بتوانن [ئةوانيش ئةو كةسانةن كة خؤيان زؤر ئازاو بةباوةذ نازانن بزووتنةوةي پالگبيل دژي ئةمةية و 

ةموو كةس بتوانث دةبث شثوازي خةبات ئةوةندة ئاسان بث كة هواية انپثيبةو جؤرة خةبات بكةن و  ئةوان 
  ]. بيكا

. هةربؤية لة بايت هثزي تاكيةيت ذؤحي وةك ئةلتةرناتيف باس لة پشتگريي دوواليةنة دةكرث
ئةگةر بثتوو ئثمة بتوانني لة . هاوبةشييةيت يةكةمني و باشترين ئامرازة بؤ سةركةوتن بة سةر ترسدا

سي نامثنث و تاك دةتوانث بة سةري گرووپگةيل چكؤصةدا متمانة و ئاسايش دابني بكةين ئةوة ترسي كة
  .هةربؤية هاوبةشيةيت بةردي بناخةية لة بةرهةصةستكاريدا. ترسدا زاص بث

 لة  New Hampshire لة نيو هامپشري  Seabrook سيربؤكلة هةصمةتثكي گةورة لة دژي وزةي ناوكي 
. بةكار بردرا" ستانگرووپگةيل دؤ"، بؤ يةكةم جار لة پاش شةذي نثوخؤيي سپانيا، بريي 1976ساصي 

 grupos deپثشتر لة دةيةي سييةكاندا لة اليةن بزووتنةوةي ئانارشيسيت سپانياوة گرووپگةلثك بة ناوي 
afinidadلة دةيةي حةفتاكاندا لة ) ةذثنثسان(ئاكامي ئةم نوثكاريية .  گرووپگةيل دؤستان پثكهاتبوو

بة هؤي پةرةگرتين . ةمريكادا بصاوبوونةوةئةزموونةكان هةر زوو بة ئ. سةروةي چاوةذوانييةكان بوو
] گرووپگةيل دؤستان[، ئةزمووين بةربصاوي بزووتنةوةي دژي وزةي ناوكي لة كؤتايي دةيةي حةفتاكاندا

گةيشتة نثو بزووتنةوةي ناتوندوتيژي دژي وزةي ناوكي لة ئاصمانيا و لةوثشةوة دواتر بة هؤي 
  . دةيةي هةشتاكاندا بة هةموو ئوروپادا بصاو بؤوةبزووتنةوةي ژنان و ئاشتيخوازان لة سةرةتاي 

                                                 
11  
12  
13  
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بة كوريت . من بؤ خؤم لة نثوان خةبايت نافةرماين مةدةين لة قؤناخي پثش سيربؤك جياوازي دادةنثم
. دةكرث بكوترث كة گرووپگةيل دؤستان، شؤذشيان لة بزووتنةوةي بةرهةصستكاري ناتوندوتيژييدا پثكهثنا

دةدراو ئةوة كة هةصمةتةكان بة شثوةيةكي جياواز وين ذثبةري كاريزمايي هةبوگرينگي بة پثشتر زؤرتر 
هةموو كةسثك دةتوانث لة گةصاصة ذثژي " گرووپگةيل دؤستان"بةصام لة الي . سةركةوتن وةدةست بثنن

ئةمة بةو . هةصمةتةكاندا بةشداري بكا، لة پرؤسةي بذيارداندا و پاشان جثبةجث كردنيدا دةسيت هةبث
  . ة بة هؤي گرووپگةيل دؤستان دميؤكراسي لة نثو بزووتنةوةي ناتوندوتيژيدا قامي بووةمانايةية ك

هةر گرووپثك . گرووپثكي دؤستان، گرووپثكي هةصمةتبةرة كة لة خةبايت نافةرماين مةدةنيدا بةشداري دةكا
لة . كةمتر بن كة ئةنداماين گرووپةكة قازانج لةوةدايةهثندثك جار . لة سث هةتا پازدة كةس پثكهاتووة

سث كةس بةشدار تثدا بةشدارمي كرد،  1982 من لة شاري ئوپساالدا لة ساصي  كةيةكةم گرووپي دؤستان
  . بوون

كة بة   affinis  ئينگليزي لة وشةي التيين ئافينيسaffinity سپانيايي يان ئةفينييت  afinidad ئافينيدادي
ئةم وشةية بؤ  كاتثك كة دوو بةلةم لة . اوةي گرتووةكردنة سةرچ كتريةماناي پثكةوةبوون يان ئاليكاري ي

 كة گرووپگةيل ئةفينييت وةرگثذدراوةتة سةر گرووپگةيل .پةناي يةكرتيدا هةصكةوتوون، بةكار دةبرث
زؤركةس واتثگةيشتووة كة ئةنداماين ئةم گرووپگةلة لة گةص يةكتري دؤسنت . دؤستان رثكةوتثكي باش نية

خؤيدا ئةو تثگةيشتنة خراپةي درووست كردووة كة هثندثك كةس بة هؤي ئةوةوة ئةمة لة . يان دةبنة دؤست
گرووپگةويل ئةفينييت بة . كة زةمحةت بووة دؤستايةتييان لة گةصدا پثكبثيب، تووشي هيوابذاوي هاتوون

ماناي دؤستايةيت درووستكردن نية بةصكوو بة ماناي ئةوةية ئةنداماين ئةو گرووپة شتثكي هاوبةشيان 
گرووپي "بؤ ئةوةي هةصةي لةو چةشنةي سةرةوة دووپات نةبثتةوة، چةمكي جثگرةوةي وةك . ةوة هةيةپثك

ناوي گرووپي هةصمةت لةو . ش لة بايت گرووپگةيل دؤستان بةكار دةبرث"گرووپي بناخة" و "هةصمةت
وةي نؤرة گرووپانةوة هاتووة كة بة شثوةي تراديسيؤين هةصمةتةكة لة اليةن ئةنداماين گرووپة بة شث

ناوي گرووپي بناخة لة گرووپگةيل تثؤلؤجة كاتوليكة ذزگارخيوازةكانةوة لة نثو . بةذثوة دةچث
  .هةژارةكاين ئةمريكاي التيندا سةرچاوةي گرتووة كة لة ذاستيدا هيچ پثوةندي بة بةرهةصستكارييةوة نية

 و پاش تثپةذبووين سزاي هثندثك جار گرووپگةيل دؤستان بؤ بة ئةجنامگةياندين هةصمةتثك چثدةكرثن
بةصام گرووپگةلثكي دؤستاين ديكةش هةن كة . زينداين هةصمةتبةران،ئةوة گرووپةكةش هةصدةوةشثتةوة

درثژخايةنة و ئةنداماين گرووپ بة شثوةيةكي ذثكوپثك و بةردةوام هةصمةتةكاين خةبايت هةصمةتةكةيان 
  .نافةرماين مةدةين درثژة دةدةن

ن ئةركةكاين گرووپگةيل دؤستان ئةوةية كة يارمةيت تثكؤشةراين ديكة بدةن هةتا يةكثك لة هةرة گرينگتري
گرووپثكي دؤستان لة خؤيدا وةك گرووپثكي بةستراوة نية بةصكوو پردثكة بؤ نثو . گرووپي نوث چث بكرث

گرووپگةيل دؤستان نابث زجنريي بةستراوةيي خؤيان بةيةكتري بپچذثنن چوونكة لةو . كؤمةصگةي باشتر
بةو شثوةية خةصك لة قةراخةوة . ةمةدا ئيتر مةترسي بؤ سةر چثكردين گرووپگةيل نوث درووست دةبثد

خةبايت نافةرماين مةدةين . دةخرث يان ئةوة جارثكي ديكة دةكةونةوة سةر تةگةري گةذان و پثشوةچوون
ادةبةدةري تثكؤشةرة هةروا ئاسان نية و بؤ ئةوة هةصةكاين ذابردوو دووپات نةكرثنةوة، پشتگريييةكي لة ذ

  . پثويستةكؤنةكان
  
  

  گرووپگةيل دؤستان يان هةصمةيت ذثبةريكراو
ذثبةريكراو بةراورد ئةگةر هةصمةتةكاين گرووپگةيل دؤستان لة گةص هةصمةيت تاك يان هةصمةيت بةكؤمةصي 

كان بريتني اليةنة باشة. هةصمةتةكاين گرووپگةيل دؤستان زؤر اليةين باش و پوزةتيفي هةيةبكةين، ئةوة 
هةروةها . لة دميؤكراسي، كةصك وةرگرتين بةربصاو لة ئةزموونةكان، پشوودرثژي و ذاكثشاين پشتگريي
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اليةين باشي ديكةي گرووپگةيل دؤستان ئةوةية كة متمانة درووست دةكرث و هةوص دةدرث مةترسي 
  . بةكارهثناين تووندوتيژي و گؤنگةص كةم بكرثتةوة

گرووپگةيل دؤستان لة بذيارةكاندا سةربةخؤي تةواويان . زياتر پةرة بگرثگرينگ ئةوةية دميؤكراسي 
هةر ئةمة دةبثتة هؤي ئةوة كة . هةية و بةرپرسايةيت هةموو بةشةكاين هةصمةتةكان وةئةستؤ دةگرن

لةو گرووپانة كة هةصمةتةكانيان لة اليةن ذثبةرانيانةوة پالين بؤ دادةندرث، هةصمةيت گرووپگةيل دؤستان 
لة الي گرووپگةيل دؤستان بؤ داين بذياذةكان كاتكوژي ناكرث و كاتثكي زؤر بة . ةواوةيت جياواز بثبة ت

 بة تايبةيت لة كايت هةلوومةرجة دابةشداربوواين هةصمةت لة گرووپگةيل دؤستان. خةسار نادرث
  .چاوةذواننةكراوةكاندا هةر زوو دةتوانن كؤ ببنةوة

 دؤستان ئةوةية كة بة هؤي ئةجنامداين هةصمةيت نوث هةميشة اليةنثكي ديكةي پوزةتيفي گرووپگةيل
چةكي ناوكي لة لة پاش هةصمةتثكي گةورة بؤ بةربةستكردين . جؤرثك بةردةوامي لة كارةكانياندا دةبيندرث

 گرووپگةلثكي زؤرتر لة نثو گرووپگةيل دؤستان خوازياري بةردةوامي هةصمةتةكة 1983 لة ساصي هةمارثك
هةموو ذؤژثك گرووپثك يان چةند . صاصةي هةصمةتثكي درثژخايةين دة ذؤژةمان داذشتئثمة گة. بوون

لةو گرووپةي كة مين . گرووپگةلثك لة نثو گرووپگةيل دؤستان بة نؤرة لة هةصمةتةكةدا بةشداريان دةكرد
 مووشةكةكاينخةريك بوو ئوروپاوة ببةستينةوة لة بةر ئةوة هةموو تثدا بوو ويستمان هةصمةتةكة بة 

يةكثك لة ئةنداماين گرووپةكةمان هةصپةذكثي فؤلكلؤري . ثزرانوذادةگ لة هةمارةكانيانةوةچةكي ناوكي 
ئثمةش هةصمةتثكمان لة شثوة هةصپةذكثي يؤناين لة شوثين نيشتنةوةي تةيارةكان لة . يؤناين دةزاين

  .فذؤكةخانةي نيزامي وةذثخست
 تاقةيت فرةتري هةية هةتا گرووپثكي ثكداين هةصمةتتثچووية كة گرووپثكي هةزار كةسي لة درثژةدا ذث

 و 1993، 1992لة ماوةي سث هاويين ] سويد[لة شاري لينشؤپينگ . ذثبةريكراوي چكؤصةي چةند كةسي
ئةو كةمپانيانة بةشثوةيةك ذثكخرابوون كة فابريكاي ياس . دا، سث كامپانيايي چةكداماصني ذثكخرا1995

. گاي پةنابةر، شوثين گةمةي منداصان و شوثين كشتوكاصي سازدةكراندةذؤخثندراو و لة جثگةي هوردوو
گةصاصةي كةمپانياكان بة هؤي گرووپگةيل دؤستان و ئةو گرووپانةي ديكةوة كة پثكةوة هاوكاريان پثكةوة 

. لة كةمپانياي يةكةمدا هةموو گرووپةكان بة سةر گرووپگةيل دؤستاندا دابةش نةكرابوون. دةكرد، داذثژرا
دوو سةد كةس بؤ بةئةجنام گةياندين هةصمةتةكة لة كةمپةكة حازر بوون تةنيا  وايكرد لة كاتثكدا ئةمةش

لة كةمپانياي دووةم و سثهةمدا هةموو . ژمارةيةكي كةم زياتر لة هةمووان  شةكةت و ماندووتر بن
ركثكي كةوتة گرووپةكان بة سةر گرووپگةيل دؤستان و گرووپگةيل بناخة دابةش بوون و هةموو كةسثك ئة

ئةمةش بة تايبةيت لة كامپانياي سثهةمدا بوو بة هؤي هاوكاري و هاوئاهةنگي فرةتر لة گةص . سةرشان
يةكترو هةر بؤية هةموو گرووپةكان وةك يةك كارةكانيان ذاپةذاند وكةسانثك لة ذادةبةدةر ماندوو 

  . نةبوون
 چؤنيةيت گةصاصةذثژي هةصمةتةكان زؤرتر اليةنثكي ديكةي باشي گرووپگةيل دؤستان ئةوةية كة ئةزمووين

ئةمةش دةبثتة هؤي ئةوة كة مةترسي كزبووين بزووتنةوة بة هؤي ذثبةري ماندوو لة نثو . بصاو دةبثتةوة
منوونةيةكي بةرچاو لةم پثوةنديةدا ئةوةية .... بچث و ئةزموونةكان گيانثكي نوث وةبةر بزووتنةوة بدةن

ني لوتركني، ژمارةيةك لة گرووپگةيل نثو بزووتنةوةي مايف كة لة پاش پثكران و كوژراين مارت
  .بؤ ماوةيةكي كورت مات و بثدةنگ بوون] لة ئةمريكا[هاووصاتييةيت 

الي ئةوان ئةو شيانة . لثرةدا دةردةكةوث كة خاصثكي بةهثزي دژي ئيلييت لة نثو گرووپگةيل دؤستاندا هةية
ثكؤشةراين گرووپگةيل دؤستاندا درووست دةكرث كة ئةوان هةية كة پشتگريي و هاوئاهةنگيةكي وا لة نثو ت

ئةو توانايةيان هةية كة درثژة بة هةصمةتةكانيان بدةن، هةصمةيت فرةتر ئةجنام بدةن و تةنانةت 
  ....زياتر پةرة پث بدةنبةرهةصستكاريش 
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 ئاژاوةچي و اليةنثكي باشي گرووپگةيل دؤستان كة هةر زوو لة بري دةكرث ئةوةية كة شياين تثوةگالين
هؤيةكةشي ئةوةية كة الي ئةوان، دةبث هةر بةشداربوويةك ئةندامي . گؤنگةص هةصخذثنةر لة نثو دةچث

يةكثك لة گرووپگةيل دؤستان بث هةتا ناسياوييةكي تةواو لة نثوان هةموو بةشداربوواين هةصمةتدا 
  .درووست ببث

 خةتة گشتييةكاين خةبايت ناتوندوتيژي لة الي گرووپگةيل دؤستان زؤر ئاسايية ئةگةر هاتوو كةسثك
ئةگةر هاتوو سةرةذاي . پةسةند نةكرد و لة كردةوةدا بةكاري نةهثنا ئةوة داواي لثبكرث كة ئةوان بةجثبثصث

 ئةوة گرووپگةيل دؤستان ذاستةوخؤ پثش بةو كةسة ئةمةش ئةو كةسة لة هةصمةتةكاندا بةشداري كرد
 لة ئةجنامداين هةصمةتثك، گةصاصةي سةريانة پثشهةموو گرووپگةيل دؤستانثك لة . دةگرن

مةترسي ئةجنامداين ئةوة كة هةر ئةمةش دةبثتة هؤي . هةصمةتةكانيان بؤ ئةنداماين گرووپ بنثرن
  .دابةزثهةصمةيت خراپ زؤر 

ئةركي وةك ئةوة كة دةبث هةموو ئةنداماين گرووپگةيل دؤستان لة هةصمةتثكدا بةشداري بكةن دةبثتة هؤي 
تةنيا كةموكوريت يةكي چكؤصة . ةوتين متمانة هةم لة الي ئةنداماين گرووپ و هةم لة الي پؤليسشجثگة ك

هةربؤية گرينگة بة وردي بري لة گةصاصةي . [لة هةصقةيةكدا بةسة بؤ ئةوة زجنريثك سةرتاپا خراپ ببث
ذثژي دةكةن دةبث ئةوانةي كة هةصمةتةكاين خةبايت نافةرماين مةدةين گةصاصة.]. هةصمةتةكان بكرثتةوة

ئةوةند وريا بن كة هةمو هةصقةكاين زجنريةكة خبةنة بةر سةرنج هةتا زجنريةكة بتوانث لثكهاصاين خؤي 
  .بپارثزث

 ئةوةية كة تثكؤشةران گرفتانة ويةكثك لة. گرفت و سةختيش لة الي گرووپگةيل دؤستان هةيةژمارةيةك 
لة گرووپگةيل دؤستاندا ئةركي قورستر . ي بكةنناتوانن بة شثوةيةكي كايت لة هةصمةتةكاندا بةشدار

دةكةوثتة سةر شاين ئةندامان و بةئةجنامگةياندين ئةو ئةركانةش كاتثكي زؤريان دةوث كة بؤيان تةرخان 
زؤر ساناترة كة تةنيا گوث ذايةصي ذثبةر يان گةصاصةداذثژةرثك بكةي هةتا ئةوة بؤ خؤت لة گةص يب . بكرث

دا  گرووپگةيل دؤستانبؤية ئةو كةسانةي لةهةر . [كاين ديكةدا بةشداري بكةيو لة گةصاصةذثژي و ئةركة
  ]بةشداري دةكةن دةبث كاتثكي زؤري خؤيان بؤ هةصمةتةكان تةرخان بكةن

ئةمةش لة بةر . گرفتثكي ديكةي گرووپگةيل دؤستان ئةوةية كة ئةوان كثشةكان ئاوةصا و ئاشكرا دةكةن
ش ئةمة[. ؤستان لة پرؤسثسي بذاياردانةكاندا بةشداري دةكةنئةوةية كة ئةنداماين گرووپگةيل د

 ] بةپثچةوانةبةصام[ ئاشكرايان دةكا ةكان دةخاتة ذوو وكثش لة خؤيدا دميؤكراسي] دةگةذثتةوة بؤ ئةوة كة
  . ذثبةري دةكرثن كثشةكان دةشاردرثنةوة بؤ خوارةوةلة سةرةوة] ذثكخراوانةي[لةو 

رووپگةيل دؤستاندا هةموو جارثك شياين ئةوة  نية كة تثكؤشةران كار و لة گكة ] گرفتثكي ديكة ئةوةية[
هةر بؤية زؤرجار بةرهةصستكاري شثوةيةكي وةكيةكي و درثژخايةن . ئةركي جؤراوجؤر ئةجنام بدةن
 ذاحةيت ناكةن و هةميشة دةبث ت بةئةمةش وادةكا كة تثكؤشةران هةس. دةگرثتة خؤ كة لة خؤيدا ناخؤشة

 ....رك و كاري ئةم و ئةو بثئاگايان لة ئة
  

   دؤستانداگةيلئةركةكان لة گرووپ
نيوةي گرووپةكة خؤي .  ئةركةكان بة سةر هةموو ئةنداماين گرووپدا دابةش دةكرثدالة گرووپثكي دؤستان

 بگريدرثن و نيوةكةي ديكةي گرووپ وةك كةساين پشتگريي لة يانبؤ ئةوة دادةنث كة دةستبةسةر بكرثن 
لة نيو .  كةوتؤتة ژثر پرسيارصايت سويددا خودي وشةي كةسي پشتگرلة و. بةشداري دةكةنهةصمةتةكاندا 

گرووپي پالگبيلي نان لة بايت بؤمبا بةو كةسانة كة بة جؤرثك لة قةراخةوة كار دةكةن پثيان دةگوترث 
 ئةوانةي ئةمة لة خؤيدا ئةو ذوانگةيةي كة پثي وابوو.... كةساين هةصمةت بةهثزكةر لة كايت پثويستدا

. چةكوشيان دةوةشاند، ئةركة قورسةكانيان بةئةجنام دةگةياند، لة نثو بزووتنةوةي پالبيلدا گؤذي
، كةساين ديكة ژمارةيةك چةكوش لثدةدةن. هةصمةتثكي پالگبيل بؤ خؤي لة چةند هةصمةت پثكهاتووة
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ةندي دةگرن و ژمارةيةكي ذاهثناين خةبايت نافةرماين مةدةين دةبينن، ژمارةيةك لة گةص ذؤژنامةكان پثو
  .ديكةش نامةي ئثلثكترؤين بؤ ئةم و بؤ ئةو دةنثرن

وةك پثشنيار ئةوانةي كة پشتگريي گرياوةكان دةكةن كة تواناي زياتري وةرگرتين ئاكامي كارةكةيان 
ث ناويان بنرث كةساين پشتگري و ئةوانةش كة لة قةراخةوة زياتر بة شثوةي سياسي لة رهةبث، دةتوان

ناكةن، ناويان بنرث هةصمةت ةكاندا بةشداري دةكةن و ذاستةوخؤ لة هةصمةتةكاندا بةشداري هةصمةت
زؤر جار كةساين پشتگري و كةساين هةصمةت بةهثزكةر لةو ئةندامانةي . بةهثزكةر لة كايت پثويستدا

ر لة هةصمةيت كاتثك من بؤ خؤم بةر لةوة يةكةجما. گرياون و كات لة زينداندا بةسةر دةبةن فرةتر چاالكترن
  .نافةرماين مةدةنيدا بةشداري بكةم، پثچةوانةي ئةمةي سةرةوة بريم دةكردةوة

كةساين پشتگري و كةساين هةصمةت بةهثزكةر بؤ خؤيان دةكرث بة سةر چةند گرووپي وةك گرووپي 
 ئاشتيپارثزان، هةصمةتپارثزان، پثوةنديگرةكان، پةيامنثراين سياسي و ئةوانةي بة كردةوة يارمةيت

گرووپي . هيچكامة لةو گرووپة ناوبراوانة مةترسي گرتنيان لة پثش نية. هةصمةتبةران دةدةن، دابةش بكرثن
  Stephen ستيفثن. پالگبيلي نان نةك بؤمبا گرووپي جؤراوجؤري تايبةيت پشتگري و قةراخيان رثكخستووة

پثوةندي لة  Marieماري . وة گرت لة سويد پثوةنديان بة ذثكخراوي جؤراوجؤرة Rolf و رؤلفنگلتةرة يلة ئ
.  پثوةندي كةسي لة گةص خزم و كةسوكارةكان خرابووة سةرشانHaraldهاراصد . گةص مثدياي لة ئةستؤ بوو

بةرپرسي ئةوة بوون كة پثوةندي لة گةص سث  Trischو تريش  Jan ، يان Eilen Craig ئةيلثن كرايگ
  .بةندخيانةي سويددا بگرن
دا بةشدار بوون، ئةواين ديكة لة  Barrow ةكان لة شوثين هةصمةتةكةي باراوژمارةيةك لة پثوةنديگر

   . بووني كاركردنزةوينثكدا لة گةص فاكس، تةلةفؤن و كةمپيؤترةكةيان خةريكرژث
 دةبنة هةصقةي نثوان گرووپگةيل دؤستاين پثوةنديگرةكان.  پثوةنديگرةكانن،كاراييةكي گرينگي پشتگريي
 بنةماصة و دؤستاين گرياوةكان دةكةن، پثوةندي بة پارثزةرو دادوةرةوة دةگرن، جؤراوجؤر، تةلةفوون بؤ

لة گةص پؤليس وتووثژ دةكةن، پثوةندي بة مثدياوة دةگرن و بؤ چاوپثكةوتين مثدياي حازري دةكةن و 
  .هةروةها بؤ وةدةستخستين پشتگريي پثوةندي بة ذثكخراوةكاين ديكةوة دةكةن

ئةوان وةدووي ئوتؤمؤبيلةكاين پؤليس دةكةون يان .  وةخؤگرتنة ئةركيگرييئةركثكي ديكةي گرووپي پشت
شتثك كة . لة بةردةركةي پؤليسخانة چاوةذواين دةكةن كة ئةگةر هاتوو هاضاصثك ئازادكرا وةخؤي بگرن

گرووپي وةخؤگرتن پثويستة بريي لثبكاتةوة ئةوةية كة پؤليسةكان هةموو جارثك نزيكترين پؤليسخانة 
پؤليسخانةيةي جارةكاين پثشووتر گرووپگةيل پشتگري لةوث چاوةذثيان كردووة، بؤ يان ئةو 

چةند هةضاصثك لة كايت ئةجنامداين هةصمةتثكدا لة ئاصمانيا . رندةستبةسةرگرتن كةصكي لث وةرناگ
ئةو چةند هةضاصة وثراي چةند سةد كةسثكي ديكة بؤ شارثكي ديكة ذاگوثزران و لةو شارة . دةستبةسةركران

صان ئةوةندة دوور خباتةوة كة نةتوانن بگةذثنةوة سةر ا هاضبوويبةم شثوةية پؤليس ويست. ازاد كرانئ
بةصام گرووپگةيل پشتگري بة درثژاي ذثگاي . ندةهةصمةتةكان و درثژة بة ئةجنامداين ئةركةكاين خؤيان ب

ةهةمان ذثگادا بگةذثننةوة ذاگوثزراين هةضاصان وةدووي پؤليس كةوتن و ئاخرةكةي توانيان ئةو هاضاصانة ب
  .سةر هةصمةتةكان

ئةركثكي گرينگي ديكةي گرووپي پشتگريي هاوكاري بةكردةوةية لة كايت گرتن و دةستبةسةةكردين 
گرووپي پشتگريي دةتوانث جلوبةرگي زيادي، دةواو دةرمان، خواردن و كتثب كؤ بكاتةوةو بؤ . هةضاصاندا

  .هةضاصاين دةستبةسةركراو بنثرث
   

  ]لة كايت هةصمةتةكاندا [راين ئاشيتةپارثز
راين ئاشيت وةك ئةرك دةكةوثتة سةرشانيان كة هثمين و هثوري لة كايت هةصمةتثكدا ةگرووپي پارثز

راين ةراين ئاشيت زؤرة لة بايت پارثزة لة ئةفريقاي باشووردا، كة ئةزمووين بةكارهثناين پارثز.بپارثزن



www.dengekan.com 
5/9/2007 

دا لة 1988لة بةهاري ساصي . كةصك وةردةگريدرث marshallsئاشيت لة تثرمثك بة ناوي مارشال 
لة نةكاو ماشينثكي باسي . وصايت شيلي من وةك چاوةدثر بة سةر ئةشكةجنةدا بةشدارمي كردهةصمةتثكدا لة 

] وةك نيشانةي ناذةزايةيت دةربذين[پؤليسم دي كة خؤي كرد بة نثو ئةو تثكؤشةرانةدا كة لة هةصمةتةكةدا 
من دةرفةمت نةبوو لة گةص لثخوذي باسةكة قسة صمةتةي پؤليس ئةوةندة كوتوپذ بوو كة ئةم هة. دانيشتبوون

 بة پةلة ذؤصي وةك ئةرك خرابووة سةرشاين ذؤصي پشتگري لة ذاستيدا بكةم، هةر بؤية كةسثك كة 
ري ئاشيت وةئةستؤ گرت و لة قةراخةوة خؤي هةصواسي بة باسةكةوةو پثوةندي لة گةص پؤليسي ةپارثز
ئةمة دژكردةوة بة پةلةية بوو بة هؤي ئةوة كة پؤليسةكة هثور ببثتةوةو باسةكة . ي باسةكة گرتلثخوذ

  . بةرةودوا بگةذثنثتةوة
راين ئاشتييان دامةزراند ةپارثزدةستةكاين ئةوانةي كة بؤ يةكةجمار لة سةرةتاي دةيةي هةشتاكاندا 

راين ئاشيت قؤصيان بة پةذؤثك ةپارثز. يا لة كاليفؤرن Livemore Action Group گرووپثك بوون بة ناوي
دةبةست و بةوشثوةية لة كايت هةصمةتةكاندا خؤيان نيشانة دةكرد و پاشان لة گةص پؤليس قسةيان دةكرد 

هةربؤية پؤليس لة گرتن و قؤصبةستكردين ئةوان خؤي ]. كامة ئةركيان لة ئةستؤية[كة ئةوان كثن و 
لة كايت پثويستدا چاوةدثر دةورةيةكي تايبةت ببينث و بتوانث رثكي ئاشيت دةبث ةهةر پارثز. دةپاراست

بة گثچةص و گؤنگةصي چةپگةيل توندئاژؤ كة  هثور بكاتةوةو لة هةمانكاتدا پثش] يان پؤليسي هةصةشة[
   .شةذ و پثكدادان هةصايسثنن، بگرثلة هةصمةتةكاندا دةياةوث 

يةكةجمار كة .  چاوةذوواننةكراويش ئامادة بكارثكي ئاشيت دةبث خؤي بؤ هةلوومةرجيةبةصام هةر پارثز
من بؤ خؤم ذؤصي پارثزگاري ئاشتيم لة ئةستؤ خرا، ديتم كؤمةصثك گةجني لة قةراخ وةستاوو چاولثكةر 

بة . من داوام لثكردن كة دةمهةوث قسةيان لة گةص بكةم. بةرةو الي ئثمة دةينقيذاند و هةراوهةنگامةيان دةكرد
ة دةستپثبكةم كة من بؤ خؤم چؤمن بريدةكردةوة بة هثنانة گؤذي چةند پرسيارثك بث ئةوةي لة پثشدا بةو

 پاش. ]پاشان هةصوثست وةربگرن[و داوام لثكردن كة كةمثك لة سةر خؤيان و هةصمةتةكةي ئثمة بري بكةنةوة
  .ديالؤگثك لة گةصيان وايان لثهات كة تةنانةت پشتگري لة هةصمةتةكةي ئثمة بكةن

ي ئاشتيمان بؤ هةموو ةركؤرسثكي پارثز] سويد[ين چةك لة كةمپي لينشؤپينيگ لة ماوةي داماصي
بةصام لة هةمانكاتدا كؤميتةيةكي ئاسايشيشمان بةناوي بذثك . بةشدرابوواين هةصمةتةكة كردةوة

ناوي گاصتةجاذي لة بةر ئةوة دةزگاي سيخوذي و ئاسايشي سويدي . [ دامةزراند Säko گاصتةجاذي سثكؤ
 چذتريانيةكي ةئةو كوميتةية دةور]. يانث ناوي سثكؤ لة سةر كثشي سثپؤ داندراوة. ية Säpo "سثپؤ"ناوي 

  .چؤنيةيت پارثزگاري ئاسايشي كةمپةكة ديلة سةر 
ي ئاشيت لة نثو خؤياندا لة ةرپارثزئةركي لة كايت ئةجنامداين هةصمةيت گةورةتردا گرووپگةيل دؤستان 

يةك لة پارثزةراين ئاشيت ئةركي هثوركردنةوةي پؤليس و ژمارة. شثوازي جياجيادا دابةش دةكةن
چاولثكةري هةصةشة وةئةستؤ دةگرن و ژمارةيةكيش لة نثوخؤي هةصمةتبةراندا هةوص دةدةن كةسگةلثك 

   .نةبةنئاژاوة يان گؤنگةصثك نةنثنةوةو هةصمةتةكان بة الذثدا 
پارثزةراين ئاشيت ] لينشؤپينگ[چةند مانگثك بةر لة دةسپثكردين هةصمةيت چةكداماصني لة كةمپي 

پثوةنديان بة پؤليسةوة گرت و هةرئةم پثوةنديانةش بوو بة هؤي پثكهثناين هثندثك ذثكةوتن لة نثوان 
 كاتثك يةكةمني هةصمةيت .پؤليس و هةصمةتبةراندا سةبارةت بة دژكردةوةي چاوةذووانكراوي پؤليس

ريان كرد ئةرث ئةوة شوثين قاوةخواردنةكةتان لة چةكداماصيين كةمپ دةستيپثكرد ژمارةيةك پؤليس پرسيا
كوثية؟ ئةوان پثشتر دةيانزاين كة ئثمة پثمان گووتبوون بةرلةوةي مبانگرن ئةوة داوةيت قاوةو شرييين 

بةشثكي بةرچاو لة پؤليسةكان ئةو تثگةيشتنةيان ال درووست بوو كة تثكؤشةراين . ان دةكةينتخواردن
 چؤن هةصسووكةوت دةكةن و جياوازي ئةوان لة گةص تثكؤشةراين توندئاژؤ خةبايت ناتوندوتيژي و مةدةين

يان ي گرينگ كة پارثزةراين ئاشيت كامة كاركردن تثبگةن و لثي ذاهاتفثربوونپؤليسةكان . و هةصةشة چية
   .هةية
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 ي نثوامانباوةذ بةيةكتري بة هؤي ذثزي دوواليةنةتوانرا  لة پاش هةر هةصمةتثك كة ئةجنام دةدرا
پؤليسثك بؤ مين گثذايةوة كة بة تثپةربووين كات زياتر باوةذي بةو قسةكامنان .  ببثةيةكتري بةهثزل

 شثمانةي باشتري پثشهاتةكاين بكردباية هةتا هةضاصة و پؤليسةئةمة وايكردبوو كة ئة. دةكرد
ة هةركامةيان پارثزةراين ئاشيت لة كةمپةكة وةك ئامانج بؤ خؤيان دياريكردبوو ك. دوذدونگةكاين ديكةي

تةنانةت لة گةص . جؤرثك پثوةندي كةسيي لة گةص ئةو پؤليسانة كة خةريكن تثكؤشةرثك بگرن، دامبةرزثنن
ئةم هةمو  پثوةندييانة بةر لة ئةجنامداين . نزيكترين فةرمانبةري دةوروبةريش هةمان پثوةندي دامبةرزثنن

  .ندرانهةصمةتةكان يان لة ماوةي ئةجنامداين هةصمةتةكاندا پثكهث
لة ذاستيدا هةموو ئةم پثوةندييانة بؤ ئةوةية كة كة جؤرثك ديالؤگ و گفتوگؤ لة گةص دژبةردا 

] بؤ پؤليسةكان[لة هةمانكاتيشدا ئةوة ذاستة كة كاركردي ئةو پثوةندييانة ئةوة دةبث كة . دامبةرزثندرث
ندي و دانووسانديان هةبووة كةسانثك كة لة هةوايةكي هثمن و هثوردا پثوةكة لة دژي زؤر زةمحةت دةبث 

لة باروودؤخثكي ئاوادا كة پارثزةراين ئاشيت و تثكؤشةرةكاين ديكة . توندوتيژي زؤر و زةبةن بةكار ببةن
  . گرينگييةكي ئةوتؤي نية] لة ذاستيدا[هةمان كةس نني 

ةكداماصني ئاسايشي كةمپي چ، پارثزةراين ئاشيت تةنيا بةرپرسايةيت خودي هةصمةتةكانيان لة ئةستؤ نية
ئةوةي دةخواست كة دوو كةس لة اليةكي كةمپةكة و دوو كةسي ديكة لة اليةكةي ديكةي كةمپةكة كثشك 

كاتثك دةيان گةجني ئاژاوةچي دةيانةويست هةراوبةزم هةصخذثنن ئةوة يةكثك لة كثشكگرةگان . بگرن
 دةكردةوة كة بة هاناوة بثن و  گرووپثكي ديكةي ئاگادارترهةوصي هثوركردنةوةياين دةدا و ئةو كثشكگرةكةي 

من بؤ خؤم چةند چركةيةك دواي ئاگاداربوونةوة ذؤيشتم و بة هؤي . هةوصي ئارامكردنةوةي گةجنةكان بدةن
گرووپثكي گةورةترةوة توانيمان ديوارثك لة نثوان گةجنةكان و تثكؤشةرةكان چث بكةين هةتا نةهثصني 

ئثمة . شةذي ئةوان لة خؤمان دوور خبةينةوةبةو شثوةية ئاژاوة تةشةنة بكاتة نثو تثكؤشةراين ديكة و 
وةك گرووپي پاشةكةوت ئةركمان بؤ دياري كرابوو ئةگةر هاتوو ئةوانةي پثش ئثمة نةيانتواين گةجنةكان 

ئثمة لة نثوةذاسيت كةمپةكة ترؤمبيلثكمان ئامادة . هثور بكةنةوة ئةوة ئةو كات ئثمة بة هانايانةوة بچني
ئةگةر هاتوو شةذو ئاژاوة كثشراية نثو كةمپةكة ئةوة ئةو دايكو باوكة تثكؤشةرانةي بؤ ئةوة كردبوو 

بةو ترؤمبيلة لة كةمپةكة دوور ] بة خؤيان و منداصةكانيانةوة[منداصاكانيان لة گةص خؤيان هثنابوو، 
گرووپي هةتا پؤليس گةيشتة جث، گرووپي يةكةم تواين گةجنةكان هثور بكاتةوة، هةر بؤية نة . خبةينةوة

  .ئثمة و نة ترؤمبيلةكةش دةكار نةهاتن
 

  هةصمةتثك دةكرث؟بؤ ئامادةكاري خؤچؤن 
يةكةم كؤبوونةوةي من لة نثو گرووپي پالگبيلدا لة كلثسةيةكي كؤن و داذووخاو لة گةذةكثكي ذةشنشني و 

شةوة من پثشتر ژمارةيةك تثكؤشةري بزووتنةوةي پالگبيلم لة . بةالوةيي شاري نيؤيؤركدا بةسترا
ئةوانةي كة لةو شةوةداوةتةدا . يةكةوة ناسيبووB-52داوةتثكدا لة پاش لة كارخستين سةرة بؤمبثك بة 

ئةوان لة بنكةيةكي پؤليس لةو نزيكانة . ناسيبوومن، هيچكامةيان بةشداري كؤبوونةوةكة نةبوون
. ونةوةكةدا حازر بوونبةصام بةشثكي بةرچاوي ديكة لة تثكؤشةراين پالگبيل لة كؤبو. دةسبةسةر كرابوون

 لة وبووة نثو خةصكةكةوةدانجن و من بة زؤر خؤم تركؤبوونةوة يان داوةتةكةمان يةكجار قةرةباصخ بوو
لةوث كةومتة نثو باسثكةوة كة لةودا تةنيا باسي هةصة و كةموكووذييةكاين . شوثنثكدا پةنام گرتبوو

بةصام لة باسةكةدا بذة .  بزووتنةوةكة نةدةزاينمن بؤ خؤم هيچ شتثكم لة سةر. بزووتنةوةي پالگبيل دةكرا
   .شتثكم بة كةم و كوريت بؤ ذوون بؤوة

. ئاخرةكةي من بذياري خؤم دا. دواي ئةم شةوةداوةتة، شةوث خةوم لثنةكةوت و هةر لة بريكردنةوةدا بووم
بوو، گرت ي تونديبة يةكثك لةو كةسانةوة كة لة باسةكاين دوثنث شةوثدا لة هةمووان زياتر ذةخنة

. ئةو ژنثك بوو كة لثكؤصينةوةي پثش لة گةصاصةذثژي داماصيين تةيارةيةكي شةذي داذشتبوو. پثوةندمي گرت
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من پرسيارم لث كرد ئةگةر بثتوو ئةوان پثويستيان بة كةسثكي سويدي لة بةرةبةري هةصمةيت داهاتوودا، 
 ئثمة گرووپثكمان بة ناوي.  پثگةيشتپاش دوو مانگ بانگهثشتنثكم بؤ نيؤيؤرك. بكةوث، ئةوة من ئامادةم
Pershing Plowshares چوار مانگ دواتر ئثمة هثندثك بةشي ذؤكثيت.  پثكهثنا Pershing II  لة كار مان

  . خست
من بؤ خؤم بزووتنةوةي پالگبيلم بة داماصيين چةك و پاشان وةك ئاكامي ئةو كارةش كثشاين سزاي تاواين 

بةصام ئثستا بةو ئاكامة گةيشتووم كة گةورةترين . اندا، دةبةستةوةچةند ساصةي چةكداماصني لة زيند
  . كؤمةك يان ئةركي بزووتنةوة، ئامادةكاري پثش لة هةصمةتة

لةم بةشةي كتثبةكةدا كة لة سةر خؤئامادةكردين پثش هةصمةتة من بزووتنةوةي پالگبيل وةك منوونةيةك 
توانث لة اليةن بزووتنةوةكاين ديكةشةوة بةكار بربث و من لةو بذوايةدام ئةزمووين پالگبيل دة. باس دةكةم

  .سودمةند بثت
  :هةصمةتثكي پالگبيلي تةنيا هةصمةيت چةكداماصني نية، بةصكوو

  .بة هؤي قسةوباس و ديالؤگي نثوان خؤمانةوة، پثش لة هةموو شتثك خؤمان لة ترس دادةماصني -
و هةر بةو هؤية ناتوانني  سازكردووةئثمة هةروةها ئةو بةست و بةندانانةي كة خؤمان بؤ خؤمان -

 .مةترسيية كةسييةكان وةئةستؤ بگرين، لة خؤمان دادةماصني
ئثمة هةروةها هةوص دةدةين، پثش لة هةموو شتثك، توندوتيژي و سةركوت لة نثو گرووپي  -

 .خؤماندا نةهثصني و لة خؤماين داماصني
 .وتيژي، ترس و دوذدونگي داماصنيئةوةية كة كؤمةصگة لة توند] سةرةكيشمان[ئاماجني ئاخر و  -

ئةم داماصينة پثوةندي بة وةپثشخستين كةسيي مرؤض يان ئةوة ئينسان ببثتة خاوةين جؤرثك هثوري 
ئثمة تةنيا لة بةر . شصةزاين] جؤرثك[بةستراوة بة كات، دةبثتة ] الي مرؤض[بةصكوو ئاكامةكةي . هةست نية

 تةنيا ورةي ئةوة وةردةگرين كة خةبايت ابني بةصكووئةوةي نةترس و بوثر بني بة سةر ترسدا زاص ن
ئثمة هةروةها بةرهةصستكاري زؤر و داسةپاندن لة . ترس هةر لة جثگةي خؤي دةمثنث. نافةرماين بكةين

بةصام تةنيا لة بةر ئةوة لة گةصيان . نثوخؤي گرووپدا بؤ ئةوة ناكةين كة دووبةركي و ناكؤكييةكان ون بنب
   ]. بپارثزرث[ؤكرسي هةبث و مامةصة دةكرث كة دمي

لة نثوةذاسيت دةيةي شةستةكاندا . بنةماي ئةم شثوازة دةگةذثتةوة بؤ تراديسيؤين نثو كلؤستثري كاتوليك
دةربذينةوة بؤ  نونا، جثسويت و تراپيستة مونكا توندئاژؤكان لة دژي شةذي ضيةتنام لة پرؤتثست و ناذازي

ئةوة بوو ئةوان هةر وةك پثشتر هةميشة كردبوويان . ةوة ناكردن هةنگاوثكيان بةرةو پثشبةرهةصستكاري
  ". هةنگاوثكيان بةرةو دنياي دةرةوة هةصهثنا"

ئةتالنتيك اليف كؤمةصةي زيندووي ئةتالنتيكي، لة دةيةي حةفتاكاندا . ئةم تراديسيؤنة دواتر وةپثشخرا
لة نثو ئةم . صستكاري دامةزرا كة تؤذثكة لة چةند گرووپي بةرهة Atlsntic Life Community كوموينييت

لة ذاستيدا بزووتنةوةي پالگبيل نةوةي .  بزووتنةوةي پالگبيل لة دايك بوو1980تؤذةدا بوو كة لة ساصي 
كاتؤليكةكان و بزووتنةوة ] گرووپة مةزهةبيية[ئةو تثكةصيية بوو كة لة دةيةي شةستةكاندا لة نثوان 

من وشةي ئةمريكايي لة بةر ئةوة بةكار دةبةم چوونكة ئةو . توندئاژؤية سياسيية ئةمريكاييةكاندا پثكهات
بزووتنةوة شؤذشگثرةكاين ئةمريكاي باكوور نةبوو بةصكوو لة گةص بزووتنةوةو تثكةصيية تةنيا لة گةص 

ئةزموونيان لة ] نثو بزووتنةوةي پالگبيل[زؤر كةسي . بةرهةصةستكاري لة ئةمريكاي التينيش گرث درابوو
 هةر گرووپثكي پالگبيل بؤخؤي سةربةخؤي تةواوي هةية و لة ذامان و .اي التني هةبووئةمريك] خةبايت[

لة نثو گرووپةكاين  پالگبيلدا تراديسيؤين جياجيا . ئةزموونةكاين خؤي پثدةگةينث و خؤي بةرةو پثش دةبا
 & Hopp لة سويددا كةمپي نوثي هيوا و بةرهةصستكاري. كة بة كشانةوة نثودثركراون، پثكهاتوون

Motstånd لة ئوروپا هيواو و بةرگري ، Hope & Resistance  و لة ئةمريكاش كؤمةصةي زيندووي 
ئةم كةمپانة بة هؤي بري و داهثناين نوثيةوة لة . پثدةگوترث  Atlsntic Life Community ئةتالنتيكي
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ةصام هةر گرووپثكي ب. ئةزمووين ئةم گرووپانة دةتوانث يارمةتيدةري گرووپگةيل نوث بثت. پثشوةچووندان
و بة شثوةيةك بةشثكي تراديسيؤنة ] بةتةواوي بة تراديسيؤنةكةوة نابةسثتةوة[پالگبيلي بةجؤرثك خؤي 

  . باوةكاين نثو بزووتنةوة وةپشت گوث دةخا
شثواز ئةوةية كة ذامان لة . ئامانج الي گرووپثكي پالگبيلي ئةوةية كة بةرهةلستكارييةكي هاوبةش پثكبثنث

  . تثكستةكان دةتوانن لة ذؤمانثك، شثعرثك يان نووسراوةيةكي تيؤري وةرگريابن. ثك دةكرثسةر تثكست
  وةك ئةرك خراية ئةستؤي تود كة مين تثوةچوومPershing Plowshares لةو يةكةم گرووپةي پالگبيل

Tod فرانكس ئةو لة پثشدا هثندثك بةشي لة بريةوةرييةكاين ئان.  كة لة سةر ترس تثكستثك ئامادة بكات 
Anne Franks بةصام ئاخرةكةي لة اليةن . ئان فرانكس لة هوالند خؤي شاردبؤوة. خوثندةوة

پاش . دواتر بريةوةرييةكاين ئان فرانكس لة اليةن باوكييةوة چاپ كرا. سةربازةكانةوة ديترايةوةو كوژرا
 ترسي ئان فرانكس كثك بثدةنگ بووين و لةةئةوةي تثكستةكة بة دةنگي بةرز خوثندرايةوة چةند خول

پاش هةموومان . پاشان هةركامة لة ئثمة بة جيا باسي بري و ذامان و ترسي خؤمان كرد. ذاماين
  .بريووبؤچووين خؤمان بةيان كرد ئةوجار باس و ديالؤگي نثوامنان دةسيت پثكرد

ربةي ئةم شثوازي بةرزخوثندنةوةية، بثدةنگي، گووتين بريوبؤچوون و ذامان بة نؤرة لة اليةن زؤ
  .گرووپگةيل پالگبيلةوة بةكار دةبرث

ئةمة بةو . پرسيار ئةوةية كة تثكستةكة هةتا چةندة لة گةص كثشةي ئثمة و كؤمةصگاكةمان يةكدةگرثتةوة
هةروةها . ماناية كة تثكستةكان جارثكيتر دةخوثندرثنةوة يان دووبارة دةخوثندرثنةوة يان لثكدةدرثنةوة

ةكة خبرثتة بةر ذةخنة و لة زؤر بارةوة بة پثي ئةزموونة جياوازةكان بةهةمان شثوةش گرينگة كة تثكست
 . ذةخنةو گازندةي ئاراستة بكرث

و باس و [دوو يان سث ذؤژ يةكترميان دةدي ] پثش لة هةر هةصمةتثك[ Pershing Plowsharesلة گرووپي 
لة ماوةي ئةوةي . ن دةديلة گرووپةكاين ديكةدا بؤ ماوةي سث هةتا چوار ذؤژ يةكترميا. دةكرد] خوامسان

بة ناوي كشانةوة ناودثر كراوة، ئثمة ئةو هةلةمان وةدةست دةكةوت كة باسي شةش هةتا حةوت بابةت 
هةر گرووپثك پثويسيت بة پثنج هةتا دة جار كشانةوة دةبث بةر لةوةي بتوانث ئامادةگي . بكةين

 درثژخايةين وامان هةبووة كة ماوةي لة سويددا ئثمة يةك دوو هةصمةيت. ئةجنامداين هةصمةتثكي هةبثت
لةم ساصانةي دواييدا .  هةتا هةصمةتةكان دةستييان پثكردووةخاياندووةكشانةوة نزيك بة ساصثكي 

  . تثندثنسثكي وادةبيندرث كة ماوةي ئامادةكارييةكان كةمتر كراوةنةتةوة
ر زؤر بؤ بةرنامةذثژي ورد و زؤربةي گرووپةكاين نثو بزووتنةوةي پالگبيل لة بايت ئةوةي كاتثكي يةكجا

. هةصدةبژثرن] ئةوةي لة سةرةوة ئاماژةي پثكرا[كؤبوونةوةي دوورودرثژ تةرخان بكةن شثوازي كشانةوة 
بؤ . كشانةوة بريتيية لة كشانةوة بؤ كردةوةو ذامان و تثفكرين لةو كردةوةوةي كة بة تةماية ئةجنام بدرث

يةية كة پثويسيت كةسي، پثويسيت گرووپ و پثويسيت بةو مانا] كشانةوة[گرووپثكي بةرهةصستكاري 
لة ذاستيدا . بيندرثبلة تةواوةيت خؤيدا ] كثشةكة[گريدرث و بزؤملثكراوان هاوكات و پثكةوة لة بةرچاو 

  . تثكةص بةيةكتري دةبيننيئثمة ئينديضيدواليسم و كؤلثكتيضيتسم 
  :ئامادةكاري سث كاركرد يان فؤنكسيؤين سةرةكي هةية

  .ين بةرهةصستكارييةكي هاوبةش و دةكارهثناين هاوبةشيةيتپثكهثنا -1
 .بةرةوپثشربدن و پثگةياندين هةصمةيت ناتوندوتيژي -2
 پثكهثناين هةصمةتثك لة شثوازي هةصمةيت پالگبيل -3

هةموو ئةمانة لة ماوةي ئامادةكاريدا هاوكات و پثكةوة ئةجنام دةدرثن و سرووشتيية ناكرث يةك لة واين 
  .لة بري بكرثديكة داببذث يان 

باشتر يةكتري بناسن و ] هةصمةتبةران[پثكهثناين بةرهةصستكاري هاوبةش هةتا ذادةيةك بةومانايةية كة 
لة باس و خواسةكاندا كة ئثمة . هاوكاريي و هاوئاهةنگييةك جثگةي ذةزامةندي لة نثوان ئةواندا پثكبثت
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ريزم، بزووتنةوةي بةرهةصستكاري، تثگةيشتين خؤمان لة سةر ياساكان، هةلوومةرجي سياسي، ميليتا
ماصوثراين [ضانداليزم مثديا، فيمينيزم، دميؤكراسي، خةبايت نافةرماين مةدةين، توندوتيژي، 

  .قوصتر دةكةينةوةنثو گرووپ ] سةرةذؤيي[، لة نثوبردين ماص و مصك، سةركوت، دؤمينانسي ]وةحشيانة
ئةخالق لة سةر چ بنةمايةك دامةزراوة؟ ئايا : ينئثمة هةروةها هةوص دةدةين كثشة فةلسةفييةكان باس بكة

ن؟ خةبايت ناتوندو تيژي، كامة بةرپرسايةيت و ئاكامي خبةيئثمة ئةو مافةمان هةية ياسا لة ژثر پث 
  ئةخالقي دةخاتة سةر شامنان؟ 

 گفتؤگؤكاين پثشووترمان باس و خواسي ، سروشتيية كة هةر جارثكبثجگة لةو تثكستانةي دةخيوثنني
لة بةر ئةوة لة ئامادةكاريدا ئةزموونةكان دةبنة هؤي تثذاماين نوث ئةوة . بة دواي خؤياندا دثننديكة 

هةر گرووپثكي پالگبيلي بؤ خؤي بةشثك . ئامادةكاري لة خؤيدا دةبثتة هؤي پثشوةچووين بةرهةصستكاري
ةصستكارييةكاين لة كاري خؤي بؤ لثكؤصينةوة تةرخان دةكا و ئةمةش لة خؤيدا بؤ هةموو گرووپة بةره

دةچث كة لة  گاندي ةي ئامانج و مةبةستوئةمة لة خؤيدا لة. ديكة جثگةي بايةخ و كةصك لثوةرگرتنة
گاندي لةو بذوايةدا بوو كة خةبايت ناتوندوتيژي يانث ئةزموون و گةذان . دا دةيويست پثي بگاهةصمةتةكاني

ژثر لثكؤلينةوةو نرخاندن ئةوة ناتوندوتيژي ئةگةر بث هةموو هةصمةتثك بة وردي خبرثتة . بةدواي ذاستيدا
ئامادةكاري تثكةص بة تثفكراين قووص و پاشنرخاندي هةر هةصمةتثك . بؤ خؤي دةبثتة شثوازثك لة زانست

پثكةوة و وثكذا بووةتة هؤي ئةوة كة ذةنگة پرؤسثسي پالگبيلي يةكثك لة قووصترين پةروةردةكان لة بواري 
وة 1984بؤ منثك كة هةر لة ساصي . ارةسةري كثشة لة جيهاين ذؤژئاوا بثتخةبايت نافةرماين مةدةين و چ

، جثي سةرسوذمانة كة ئثستاشي لة گةص بثت لة گةص هةر هةصمةتثكي ملة گرووپةكاين پالگبيل كار دةكة
بة تثذامان لة تثكستةكان و ] لة بزووتنةوةي پالگبيلدا[ئةمةش لة بةر ئةوةية كة . نوثدا شيت نوث فثر دةمب

. رثتة جيلي نوثدنةگفتؤگؤ و ديالؤگ دةگةي. كةصكوةرگرتن لة ئةزمووين كةسي بةشداربووان گرينگي دةدرث
پثبةندي بة تراديسيؤن و . خةبايت ناتوندوتيژي خةباتثك نية كة تةنيا جارثك فثري يب و ئيتر بةس بثت
من . ؤي گؤذاين بةسةردا دثتناردين بؤ جيلي نوث لة هةمانكاتدا بةومانايةية كة كة ترادسيسيؤنةكةش بؤخ

. قةد هةستم بةوة نةكردووة كة شيت دووپاتكراوة دةكةم و هةموو جارثك هةستم بة شتثكي نوث كردووة
  .ئثمة هةوص دةدةين تثگةيشتنمان لة خةبايت نافةرماين مةدةين زياتر و زياتر قووص بكةينةوة

بزووتنةوةي [ن ناكةين بةصام الي ئثمة ئةگةرچي ئثمة وةختثكي زؤر بؤ گةصاصةرثژي هةصمةتةكان تةرخا
. پةيامي هةصمةت، هؤكاري ئةجنامداين هةصمةت، نيشانةو سيمبؤلةكاين هةصمةمتان بؤ گرينگة] پالگبيل

قورسايي لة سةر هةصمةت . ئةوةي ئثمة گرينگي پثدةدةين شتثكة كة پثي دةگوترث قورسايي لة سةر هةصمةت
خبةينة سةر ئةو بةشة لة هةصمةتةكة كة لة هةموو بةشثكيتري يانث ئةوة كة ئثمة قورسايي كارةكةمان 

 ئةمة بةو مانايةية كة .هةصمةتة گرينگ و پثويسترة و هةروةها ئةو ئامرازانةش كة لة هةمووان كاريگةرترن
ينگةكاندا دةكار دةخةين و وزةي خؤمان رئثمة ئةو ئيمكان و شيانة بةرتةسكةي كة هةمانة تةنيا لة پرسة گ

قورسايي لة سةردانان هةروةها بة ماناي . ر هةموو پرسثك و هةموو هةصمةتثك بة فيذؤ نادةينلة لة سة
ئايا هةصمةتةكة ذوونة و لثصي تثدا نية؟ ئايا پةيامي هةصمةت لة ذاستيدا . خؤورياكردنةوةي فرةترة

   دثت؟كاريگةرييةكي هةية؟ اليةين دژبةر و وةرگري هةصمةتةكة كثن و ئايا ئاماجني هةصمةت وةدي
لة ماوةي خؤئامادةكردن لة پثش هةصمةتةكاندا هةموو پرسة سياسي و فةلسةفييةكاين وةك ترس، 
مةترسي و ذيسك، ئاسايش، پشتيواين، تةريككةوتنةوة، گرتن و حةپس كردن، مةحكةمة و سزا، 

  .ئاسايشي ئثمة و ئةواين ديكة، بنةماصة و دؤستان دةكةونة بةرباس و مناقشةي ورد
دةستمان بة كامانة مثديا بؤ . لة داهاتوودا دةكةينشياين ذثگةكاين ئاصووگؤر و گؤذان ئثمة باسي 

 وةپثكهثناين ديالؤگ و گفتوگؤ لة گةص اليةين دژبةر و اليةنةكاين ديكة لة كؤمةصگةدا ذادةگا؟ بة چ هؤيةكة
 بريتيية لة دييةداي ئامرازةكان لةم پثوةنپةيامي هةصمةتةكةمان بؤ نثو كؤمةصگا دةگوثزرثتةوة؟ منوونة

ذةنگة . مةحكةمة، پثوةنديية كةسييةكان لة گةص كارگثذ و بذياردةران، نامة، كالس و داناين سيمينار
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 بؤ گةيشنت بة ئاماجني چةكداماصني ئةوة بثت كة هةوص بدرث گرووپي بةرهةصستكاري نوث كارگرينگترين 
كة ئةركي چةكداماصني دةكةوثتة ئةستؤي ئةوةية ] پالگبيل[خاصثكي گرينگ لة بزووتنةدا . دامبةرزرث

  .ناكرث ئةو ئةركة خبرثتة سةرشاين كارگثذ و بذياردةران لة كؤمةصگةدا. هاووصاتيان لة كؤمةصگادا
ن لة وةك بنةما گرينگة بؤ ئةوةي گرووپة نوثيةكان بتوانن دةستبةكار بنب و بؤ خؤيان بتوانن ئةركةكانيا

كةساين بةئةزموون و تةجرووبةديتووي نثو بزووتنةوةيان لة گةص  لة سةرةتاوة جثبةجث بكةنداهاتوودا 
 ژمارةيةك تثكؤشةري كؤن و بة ئةزموون بةر لةوةي Pershing Plowshares لة گرووپي 14.بثت

بؤ ئةو تثكؤشةرانةي كة دواتر دةكةوتنة . هةصمةتةكان دةستپثبكةن، شوثين هةصمةتةكةيان بة جث دةهثشت
  . ةتييةكي خؤيي پثكبثننهاوبةشي زيندان گرينگ بوو

 كرثكاران سةنديكايپثوةندي لة گةص شةريكةكان و " كشانةوة"هاوكات لة گةص خؤئامادةكارييةكاين 
 .دةگرتة ناوچةيية ئاشتيخوازةكان  پثوةندي بة كلثسة و گرووپPershing Plowsharesگرووپي . دادةمةزرث

كردين هةصمةت پثوةندييمان بة پؤليس، شةريكةي لة كةمپي چةكداماصيين شاري لينشؤپينگدا بةر لة دةستپث
هاوكات ژمارةيةكي زؤر كؤبوونةوة لة . ساب، سةنديكاي كرثكاران و ذثكخراوة ناوچةييةكاين ديكةوة گرت

گةص  ئثمة و پؤليس بةستراو نوثنةري پثوةندي گرتن لة نثوان كؤبوونةوةكاندا زووزوو بة تةلةفؤن لة اننثو
  . يةكتري دةپةيضني

 و هةم لة كةمپي چةكداماصيين شاري لينشؤپينگدا سيناريؤي ئةو كثشة و Pershing Plowsharesة هةم ل
نووسي و لة شثوة شانؤيةكدا هةر لة نثو دةمانةهاتانةي كة ذةنگة لة ماوةي هةصمةتةكةدا هاتبانة گؤذث 

ر و ئةركي سةر كاشانؤكان يان لة سةري گرتن و لثپرسينةوة يان لة . خؤماندا پثشكةمشان دةكرد
بة هؤي خؤئامادةكردن بؤ هةلوومةرجي چاوةذوواننةكراوو لة پثشدا . پاساوانةكان لة هةصمةتةكةدا بوون

پيشانداين سيناريؤي نةهات و كثشةكان دةكرث پثش لة ذووداو پثش بة هةصسووكةوت و هةلوومةرجي 
  . بگريدرثلة داهاتوودا گؤنگةصهةصخرثنانة 

وةي پثيدةگوترث كشانةوة هةموو كاتثك هةموو شتثك نية كة شيت وةك سرووشتيية خؤئامادةكردن و ئة
ئةمانيش هةر وةك باس و خواس لة بةرةبةري . داوةت، گةمة، يادوةري، هةصپةذكث و گؤراين لةبري بكرثن

من ئةم باسة دثصمةوة بؤ ئةوة خوثنةر بؤ خؤي زياتر تثفكرث و بتوانث بريثكي نوث . هةصمةتةكاندا گرينگن
  .رةدا خبوصقثنثلةم بوا

 
  كثشةكان لة ماوةي خؤئامادةكردندا

ئثمة لة ماوةي ساصانثكي دوورودرثژدا تووشي هةصةي زؤر هاتني و لة پثوةندي لة گةص كةساين پشتگرييدا 
لة سةرةتادا ئةو كةسانة وةك كةساين پشتگريي دياري دةكران كة ذاستةوخؤ . كثشةمان ديتنةوة

كاري پشتگريي وةك شيانثك بؤ تاقيكردنةوةي خةبايت . شداري بكةننةياندةوثرا لة هةصمةتةكاندا بة
ئةوانةي . بةصام ئةمة لة خؤيدا شثوة هريارشييةكي نزمي پثكهثنابوو. نافةرماين مةدةين چاوي لثدةكرا

 زياتر دةكةوتنة بةر سةرنج و كةساين پشتگريي هةستيان دةكرد دهةصمةتةكانيان بة ئةجنام دةگةيان
ماناي چوونة زيندان و لة هةروةها كةساين پشتگريي .  پثنادرث و نزم چاويان لثدةكرثبايةخي ئةوتؤيان

جياوازي نثوان تثكؤشةراين هةصمةتبةر و كةساين .  بث ئاگا بوونئةو پثويستييةي بةندييةكان هةيانبوو
  . پشتگريي بؤ هةر دوو ال زيانبةخش و زةرةرمةند بوو

لة پاش كؤتايي هاتين هةصمةتةكان گرووپةكانيان بةجث زؤر جار هةصدةكةوت كة كةساين پشتگريي 
. ئةمةش وايدةكرد كة كة تثكؤشةران لة ماوةي لة زيندان مانةوةو مةحكةمةدا بة تةنيا دةمانةوة. دةهثشت

خؤيان وةك لة ] نثو زيندان[بةصام تثكؤشةرةكاين . هثندثك جار كةساين پشتگريي نوث كؤدةكرانةوة
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. هثندثك لة گرووپةكان لة گةص يةكتري ذثكةوتننامةيان دةنووسي. تة پثش چاوبريكراو تةريك خراوة دةها
يان النيكةم هةتا تةواو بووين ماوةي سزا و بة يةكتري بةصثين ئةوةيان دةدا هةتا كؤتايي هةصمةتةكان 

  .مانةوة لة زينداندا پشتگري يةكتري بكةن و دةست لة يةكتري هةصنةگرن
دةگثذثتةوة كة ژمارةيةكي  Seeds of Hopeووپي سيدس ئؤف هةوپ  لة گر Jo Wilson جةو ويلسؤن

بةرچاو لة گرووپةكةي ئةودا لة پاش ئةوة دادگايةك لة ليضرپووص لة نةكاو چوار كةس لة ژنة 
ئةو بؤ خؤي نةيدةويست . 15تثكؤشةرةكاين ئازاد كرد، داوايان كرد گرووپي پالگبيل هةصةوةشثتةوة

 ذازي بوو و ةكةة بةر بؤچووين زؤربةي ئةندامان بة هةصوةشانةوةي گرووپگرووپةكة هةصوةشثتةوة بةصام ل
  .مايف ضثتؤي خؤي بةكار نةهثنا

ئةو كاتةي كة .  دةسيت پثكردداپاشان ئةو بؤ خؤي هةسيت كرد سةخترين كات لة دواي ئازادبوون لة زيندان
  . زياتر پثويسيت بة پشتگريي بوووةختثكي ديكةئةو لة 

 خرابووة ئةركةيةنداماين ئةو گرووپة كة وةك كةسي پشتگريي دياري كرابوو لة بةر ئةو يةكثكي ديكة لة ئ
ئةو لة پاش ئةوة گرووپةكة . سةرشاين لة گرووپي پالگبيلدا كةوتة بةر نيتكة و ناتؤرة لثدان

  .16ي خؤي بيين"سزا"لثهةصوةشايةوة، 
اين پشتگريي بةتاواين هاوكاريكردين هةصكةوتووة كة كةساين پشتگريي گرياون، بؤ منوونة لة سويدا كةس

  .  ساصثك زينداين كرانSotenäs لة سوتةنةس Viggenplanچةكداماصيين ضيگةنپالن 
 كةساين پشتگريي لة بدا كةهةموو ئةم كثشانة بوونة هؤي ئةوة كة بزووتنةوةي پالگبيل لة ئةمريكا هةوص 

 .خةبايت نافةرماين مةدةنيدا كؤبكاتةوةاين نثو ذيزةكةكاين  و بةتايبةيت بة ئةزمووننثو تثكؤشةرة كؤن
ئةزمووين پثشووتري ئةوان دةتوانث لة دژي پثكهاتين هريارشي نزم لة نثو گرووپةكاندا سوودمةند بث و 
هةروةها هاوكات ئةوان ئاسانتر دةتوانن خؤيان لة جثگةي بةندييةك دابنثن و هةلوومةرجي نثو زيندان 

  .دةرك بكةن
. گبيلي نان نةك بؤمبا هةمان شثوازي بزووتنةوةي پالگبيليان لة ئةمريكا بةكار هثنالة سويدا گرووپي پال

گرياوة تثكؤشةرةكاين نثو . ئةوان بة زؤري كةساين پشتگرييان لة نثو تثكؤشةرة كؤنةكاندا هةصبژاردووة
ي يةكتري زيندانيش بةصثنيان بة يةكتري داوة كة هةتا ساصثك دواي ئازاد بوونيان لة دةرد و چةرمةسةر

  . بپرسن و ئاگايان لة يةكتري بثت
زؤر گرينگة كة كةسانثكي ديكة بثجگة لة تثكؤشةرةكان هةبن كة مرؤض باسي ترس، تووذةيي، دصةخورپةو 

 نيگةراين 
 كةسثكي  پالگبيل بثجگة لة گرووپةكةي خؤيي نان نةك بؤمبا لةهةر تثكؤشةرثكي نثو گرووپ. خؤي بكا

بةو . ئةو كةسانة ئةندامي خودي گرووپگةيل پالگبيل نةبوون. ي كةسي هةبووديكةي لة الوة وةك پشتگري
. شثوة ئةو كةسانة دةيانتواين ئةو الرةسةنگيية ذاست بكةنةوة كة خودي گرووپةكة نةيدةتواين بيكا

تثكؤشةرةكان هاوذث لة گةص يارمةيت پشتگرييية كةسييةكاندا دةيانتواين بةخؤياندا و بة بذيارةكاين 
پشتگرييية . ن، ئةگةر پثويسيت كرد تةنانةت لة دژي كردةوةكاين گرووپ يارمةيت وةربگرا بچنةوةگرووپد

بةو شثوةيةو بة هؤي بةصثين بثدةنگمان تثكؤشةرةكان . هةروةها بةصثين بثدةنگمانيان دةداكةسييةكان 
لة [گلةيي و گازندانة دةيانتواين بثزاري و تووذةيي خؤيان دةرببذن بة بث ئةوة مةترسي ئةوة هةبث كة ئةو 

  .زيان بة پامشاوةي گرووپةكة بگةيةنث] ماوةي هةصمةتةكاندا
لة الي هةموو گرووپةكان چ ئةوانةي لة پارملاندان چ ئةوانةي لة شوثين كار يان لة نثو دؤست و 

كةس نايهةوث بة هؤي لة ژثر پرسيار . 17هةية" بةصث گووتين بةكؤمةص"هةضاصاندان تثندثنسي پثكهثناين 
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بةصام هثندثك جار گرووپثك سةرةذاي هةبووين .  خباتة مةترسييةوة،خسنت پرؤژةيةكي باشي هاوبةش
هةر بؤية ئةركثكي زؤر گرينگي . كةساين لثزان و بة ئةزموون ذةنگة بذيارثكي شثتانة و نةزانانةش بدا

است بكةنةوة، كةساين پشتگريي كةسي ئةوة دةبث الري و چةويت خودي گرووپ لة كايت هةصمةتةكاندا ذ
  . هةتا بةو شثوة هةل بؤ كةساين بثاليةن و لة دةرةوة بوو بذةخسث كة هةصمةتةكان خبةنة ژثر ذةخنة

و ي گرووپگةيل پالگبيلي هةوصي زؤريان داوة كة ئامرازي پثويست بدؤزنةوة هةتا بتوانن كثشة و الر
لة كؤتايي دةيةيي هةشتاكانةوة يةكثك لة ئامرازةكان كة هةر . چةوتييةكاين نثو گرووپةكان دةرخبةن

كاركردي بازنةذةخنة . بةكار دةبرث پثيدةگوترث گةذة يان بازنةذةخنة پثش لة دةسپثكي هةصمةتةكان
ئةوةية كاتثك لة پاش كؤتايي هةصمةت و ئةو دةمةي هةصمةتبةران لة زيندانة جؤراوجؤرةكاندا لثكدابذاون 

 لة بازنةذةخنةدا باسي وةك چاوةدثري سةركوت و .ن لة هةصچووندان، دادةبةزثنثنياو تووذةييةكا
هثوركردنةوةي تةنگةژة دةكرث بؤ ئةوة لة بة الذثدا چوون يان هةصچووين زيادة لة ذادةي هةصمةت 

  . پثشگريي بكرث
 جيا دةخرثتة بةبؤ بة ئةجنام گةياندين هةصمةت بةر لة دةسپثكي هةصمةت هثز و توانايي هةر تثكؤشةرثك 

هةوص دةدا ئةوي ديكة لة ئةجنامداين هةصمةتةكة  هةر تثكؤشةرثك بة نؤرة]  دصنيايي تةواوبؤ. [ژثر پرسيار
كاتثك گرووپثك لة ماوةيةكي . ئامانج ئةوةية ذثگايةك لة دةرةوةي گرووپ ببيندرثتةوة. پةژيوان بكاتةوة

ي وا بةهثز خةريكي خؤذثكخسنت بؤ هةصمةتة، هاوبةشيي و هةرةوةزايةتييةك كورتدا و ئةويش بة توندي
ئثمة وةك گرووپثكي پالگبيل لة بةرةبةري . پثكدث كة بؤي زةمحةت دةبث هةروا ئاسان دةسيت لث بةربدا

ئةمة بازنةي پةژيوانبوونةوةمان پثكهثنا، ] سويد [ Eskilstuna ستونايلسكئلة  FFVهةصمةيت ئثف ئثف ضي 
 ديسان هةموو جارثك لة كايت دةورةي  پةژيوان ببثتةوة بةصاميةكثك لة بةشداربووانبوو بة هؤي ئةوة 

  .دا ديسان دةگةذايةوةو ئامادةيي خؤي بؤ هةصمةتةكة دةردةبذي"كشانةوة"
لة الي زؤربةي گرووپةكان لة بةرةبةري هةصمةتةكاندا النيكةم يةك دوو بةشداربوويةك لة بةئةجنام 

  .كاتثكي لةبارتردا دصنيا بنگةياندين هةصمةتةكاندا تووشي دوودصي دةبن و ذادةوةسنت هةتا دواتر لة 
بةصام بؤ ئةوةي بگةين بة مة پثويستة بة ذادةي . لة نثو كثشةكانداية كة هاوبةشييةيت وةپثش دةچث
بؤ ئةوة بتوانني هةم ذةخنةي كارسازانة بگرين و هةم . پثويست پشتگريي و متمانة لة نثو گرووپدا هةبثت

لة ذاستيدا بة بث متمانة سةخت دةبث كة باس . هةبثت] دالة گرووپ[وةربگرين پثويستة شثوةيةك لة متمانة 
هةبووين باس و مناقشةي ذةخنةگرانة بة نؤرةي خؤي . و مناقشةيةكي ذةخنةگرانة بثتة گؤذث

  .پثويستييةكي گرينگة بؤ ئةوة بةرهةصستكاري لة سؤنگةي ئةزموون و تثذامانةكان وةپثش بكةوث
نادةن و بةصكوو لة دةرةوةي گرووپيش كثشةكان بةصام كثشةكان هةر لة نثوخؤي گرووپ ذوو 

ئةو گرووپة پالگبيلةي كة هةصمةيت چةكداماصيين نارجنؤكةهاوثژةكاين لة ئيسكيلستونا . سةرهةصدةدةن
بةئةجنام گةياند تراديسيؤنثكي لة پاش خؤي بةجثهثشت كة هةم گرووپةكاين نثو سويد و هةم ئوروپاش 

هةر بةم هؤيةوة لة . كةسي تثكؤشةرةكان چاوپثكةوتنمان ساز كردئثمة لة گةص خزم و . وةشوثين كةوتن
نيگةراين و بريكردنةوةي منداص، ژن يان مثرد يان دايكو باوكي تثكؤشةرةكان لة بةرةبةري هةصمةتةكاندا 

لة نثو گرووپدا بريمان لة زؤر شثوازي جياواز كردةوة كة چؤن بتوانني دوواليةنة لةو . ئاگادار بووين
 .دا هةم يارمةيت گرووپ و هةم يارمةيت خزمي تثكؤشةراين نثو گرووپ بكةينپثوةنديية

 لة لثكؤصينةوةيةكي سةرجنذاكثشدا كثشةكاين لة  ضينتهةيگثنالنث ستStellan Vinthagen لثكؤصةري كثشة
بةرةبةري خؤئامادةكردندا لة نثو گرووپة جياجياكاين نثو بزووتنةوةي پالگبيلدا خستؤتة بةر 

ة  ل ژن و پياوناوبراو باسي ئةو كثشة و زةمحةتيية تايبةتييانة دةكا لة كاتثكدا تثكؤشةراين. 18لثكؤصينةوة

                                                                                                                                                         
17  
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بة پثي لثكؤصينةوةكة واهةصكةوتووة كة . بةرةبةري هةصمةتةكاندا هؤگرو خوشةويسيت يةكتري دةبن
بووةتة هؤي ئةوة ئةمةش . دصدارةكان لة بةراورد لة تثكؤشةراين ديكةدا پشتگريي زياتري يةكتريان كردووة

  . كة كةسانثك خؤيان بة تةريك ماوة بزانن يان هيچ نةبث هةست بكةن كةمتر پشتگريي كراون
كاتثك دصدارةكان لةيةكتري جوث بوونةتةوةو هةصبذاون ئةوة بووةتة هؤي ئةوةش كة لة اليةكي ديكةوة 

 بووة كة دوو دصدارةكة بة يان ئةوة زةمحةت. خودي گرووپةكةيان لثكهةصوةشثتةوةو لة يةكتري داببذثن
جيابوونةوةي دوو دصدار لة يةكتري تاقةت و وزةي گرووپثك بةخؤيةوة سةرقاص . سانايي يةكتري ببينن

ئةمة دةكرث زؤر ئاكامي . بادةكا و هيچ دووريش نية تةنانةت هةموو گرووپةكةش بةرةو هةصدثر ب
ئةگةري ئةوة هةية كة . دان بووندا ذوو بداخراپتريشي هةبث ئةگةر بثتوو جيابوونةوةكة لة ماوةي لة زين

  . تثكؤشةراين نثو زيندان بة بث پشتگريي مبثننةوة
 لةو بابةتةي دصدارةكان دةكرث بةو شثوةية چارةسةر بكرث كة يةك يان هةر دوو دصدارةكة يكثشة

ي هةصمةتة گرووپةكة بة جث بثصن يان ئةوة لة گةص تثكةص بوون و گوثستنةوة بؤ الي يةكتري هةتا كؤتاي
ژمارةيةكي بةرچاوي گرووپگةيل دؤستان لة هثنان و ] هةر بةو هؤية ئاماژة پثكراوانةي سةرةوة[. ذاوةسنت

   ]...[داوةتكردين جووتة دصداران بؤ نثو ذيزةكانيان دوو دص بوون و خؤيان بواردووة
خةت و نيشان وةك  "ستثالن ضينتهةيگثن لة لثكؤصينةوةكةيدا ژمارةيةك كثشةي ديكة وةك هؤمؤژثنييت و

يان وةكيةك بريكردنةوة ذةنگة ببثتة هؤي داخستين دةرگة جؤرة زمانثكي تايبةيت . دثنثتة بةر باس" يةكي
 هاتين هاوبريان و هاوزمانان بة گةرمييةوة پثشوازي لثدةكرث و لة اليةكي .بة سةر هاتين ئةنداماين نوثدا

هةروةها ضينتهةيگثن باسي . صةمةي دةخرثتة سةرديكةوة وةرگرتين ئةنداماين نوثي بريجيا تةنگوچة
كثشةي ديكة وةك ئةوة چؤن هاوبةشييةيت هثندثك جار بة تةواوي باص بة سةر گرووپگةيل دؤستاندا 

لة بةر ئةوةي ئثمة لة بةرةبةري . گرووپثكي دؤستان لة خؤيدا گرووپثكي هةصمةتبةرة. دةگرث، دةكا
 پشتگريي يةكتري هةية، هةر ئةمة دةبثتة هؤي ئةوة هةتا هةصمةتدا پثويستييةكي يةكجار زؤرمان بة

لة خراپترين حاصةتدا هاوبةشييةيت دةتوانث ببثتة هؤي پثكهثناين . ذادةيةك ئاماجني هةصمةت لة بري بكرث
ئةم دياردةية دةكرث لة گةص ئةوةي كة پثي دةگوترث . جؤرثك سةرةذؤيي و ديكتاتؤري لة نثو گرووپدا

بؤ منوونة لة گرووپثكي شانؤ، موزيك يان كؤمةصثك كة كاري ] ووپة و بؤ گرووپةهةموو شتثك هةر گر[
هةميشةيي و داميي پثكةوة دةكةن، ذوو دةدا، لة گرووپگةيل دؤستانيشدا وةك ئاكامي هاوبةشييةيت چذ و 

  [...]پذ بثتة گؤذث
 

  كؤكردنةوةي زانياري
گةي دةوصةيت ئثف ئثف ضي چةكسازي لة شاري دا لة دوو هةصمةت لة دژي كار1991 و 1990من لة ساصةكاين 

نيوةي ئةو چةكة نارجنؤكهاوثژانةي كة بة نارجنؤكهاوثژي كارل . بةشدارمي كرد) سويد(ئيسكليستونا 
ئثمة لة سةرةتادا تةنانةت . گوستاض بةناوبانگن و لةو كارگةية چث دةكرثن، بؤ دةرةوةي سويد دةنثردرثن

ئثمة لة سةر ئةو بةصگة فةرمييانةي كة لة هةثصدا . لة كوثي چث دةكراننةماندةزاين كة نارجنؤكهاوثژةكان 
ئثمة زانيارييةكي يةكجار زؤرمان لة دوو توثي ذاپؤريت . بوون، لثكؤصينةوةيةكمان پثكهثنا

بؤ ئةوةي لة سةر . چاوپثكةوتنةكان، حسثب و كتثيب ساصانة، داواي ئثزن پثدان و نةخشةكان كؤكردةوة
زاجني كارگةكة زانيارميان بثتة دةست پثوةندميان بة دامودةزگاي دةوصةيت گرت و خاوةنداريةيت و قا

كاتالؤگي تةلةفؤنةكان لةم پثوةندييةدا يةكجار . هةروةها لة كتثبخانةكاندا وةدووي زانياري زياتر كةوتني
بةرپرسان هةر بة هؤي كاتالؤگةكانةوة زانيارميان لة سةر بةشة جياجياكاين كارگةكة و . پذبايةخ بوون

ناوةندي ئاصووثري تةلةفؤن خزمةتثكي زؤر . كؤكردةوةو پثوةندي ذاستةوخؤي تةلةفؤنيمان دةستپثكرد
  .باشي كردين
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چةند كةسثكمان شةوانة دةچوون و بة دةوري كارگةكةي ئثف ئثف ضيدا دةسووذانةوة هةتا بؤمان دةربكةوث 
كاين كارگةكةدا چ جؤر زانيارييةكان وة چنگ لة ذثگةي خوثندنةوةي تابصؤكان و ذووانني بة نثو پةجنةرة

بةو حاصةشةوة هةموو شتثكمان بة وردي دةنووسي بةصكوو . لة هةوصةوة هثچ تثنةدةگةيشتني. دةكةوث
ئثمة لة سةر بنةماي ئةو زانياريية هةنووكةيانةي وةدةستمان دةكةوت، . دواتر بتوانني بةكاريان بثنني

يةكثك لة . سةر قوفص و تةمياين دةوري كارگةكة لثكؤصينةوةمان كردلة . نةخشةمان لة سةر كاغةز دةكثشا
زانيمان كة . ئةنداماين گرووپ بؤي دةركةوت كة زةنگي مةترسي كارگةكة پثشتر لة كار كةوتووةو كار ناكات

دوو كةس لة . بة هؤي بةردةفذكثي منداصانةوة شووشةيةكي زؤري پةجنةرةي كارگةكة شكابوو
 چوون و بة دةوري كارگةدا سووذانةوة هةتا زانياري لة سةر كايت كرانةوةو داخسنت، هةضاصةكامنان بة ذؤژ

بة هؤي زانيارييةكانةوة هةر زوو بؤمان دةركةوت چةكةكان لة كوثن و لة . باركردن و ذاگوثسنت كؤبكةنةوة
  .كوث هةمار كراون

ئةمةش وةك پرةنسيپ لة گةص [ث و لةم پثوةندييةدا ديلةماكة ئةوةية كة خودي لثكؤصينةوةكة بة ثين دةكر
ئةم ثين بوونة دةتوانث ]. بنةماي خةبايت نافةرماين مةدةين كة خةبايت فةرمي و ئاشكراية ناگوجنث

ژمارةيةك لة خةباتكاراين نثو ذيزةكاين ئثمة وايان پث باش بووة كة . نامتمانةبوون لة الي دژبةر پثكبهثنث
  .ؤصينةوة ثنييةكان ئاشكرا بكةنهةر زوو پاش كؤتاي هةصمةتةكةكان، لثك

دا شثوازثكي نوثي لثكؤصينةوةي 1998لة ساصي ] لة سويد [ Brödet Jäser "نانةكة دةترشث"ذثكخراوي 
بة ذؤژدا دةچووينة سةر سةكؤي تريدثنت و لةوث چةكپشكنينثكي  Barrowئثمة لة باراو . هةصبژارد

بريةكة لة هةوةصةوة اليةن چةكپشكثنةراين . ةكرد د medborgerligt vapeninspektion هاووصاتيانةمان
ذثكخراوي نةتةوةيةكگرتووةكان لة عثراق كة چاوةدثري ئةوةيان دةكرد كة دةوصةيت عثراق چةكي 

چةكپشكثنةراين ئثمةش ئاماجنيان ئةوة بوو كة لثكؤصينةوة لة سةر ئةوة . كؤمةصكوژي چث نةكات، هاتووة
  . چةكي ناوكي تريدثنت لة كار خبةنبكةن بة چ ذثگايةكدا بةلةمي هةصگري

كات . تةنيا ئةوة نةبث كة هثوري و لةسةرةخؤيي فرةتري دةوث. لثكؤصينةوةي شتة نةگؤذةكان ساناترة
گرووپةكان كاتثك دةكةونة پةلة و شصةژاوي كة . دةبثتة هؤي ئةوة هةر بةشةي لة جثگةي خؤ جثگة بگرث

ئثمة كاتثك لة دةيةي هةشتاكاندا لة سويد ويستمان . كةنبياةوث لثكؤصينةوة لة سةر شتة گةذؤكةكان ب
سةرةتاكاين بزووتنةوةي پالگبيل دامبةرزثنني، دوو گرووپي يةكةممان هةصمةتةكانيان بؤ سةر ذاگوثزراين 

 دةيانةويست  Anders Grip و ئاندثرش گريپ Gunila Åkerbergگونيال ئوكربةري . چةك تةرخان كرد
. اين تؤپةدوورهاوثژةكاين بووفورش كة لة سويدةوة بؤ هيندوستان دةنثردرانكثشة خبةنة سةر ذاگوثزر

كاتثك هةصمةتةكةمان دةستپثكرد بؤمان دةركةوت كة تؤپةكان لة ذثگاي قةتارةوة دةگوثزرثنةوة بؤ شاري 
صةوة بةصام ئثمة لة گرووپةكةماندا لة هةو.  و لةوثوة باري بةلةمة هيندييةكان دةكران Uddevalla ئودةضاال

بة تةواوي المان ذوون نةبوو كة قةتاري تؤپةدوورهاوثژة هةصگرةكان لة كامة ذثگاوة خؤي دةگةيةنثتة 
پاشان هةر زوو بؤمان دةركةوت كة قةتارة بارهةصگرةكاين خودي چةكسازي بووفوورش . شاري ئودةضاال

ةوثوة ذايةصةي قةتاري وةئةستؤ دةگرت و ل Kristinehamnئةو ذاگوثستنةيان هةتا شاري كريستينةهامن 
  . پامشاوةي ذاگوثستنةكةي بة ئةجنام دةگةياندKarlstadهةتا شاري كارلستاد   SJ دةوصةيت ئثس جي

ئةو كةسانةي لة نزيك ذثگاي ئاسن دةژيان بؤيان باس كردين كة قةتارة چةكهةصگرةكان لة چ كاتثكدا 
لةوةش گرينگتر . ئاسن هاصووثر دةكرانهاتووچؤيان دةكرد و هةروةها لة چ وةختثكدا خةتةكاين ذثگةي 

بؤمان دةركةوت كة . ... هةر ئةوان دةيانزاين كامة كاتيش قةتارةكان هاتووچووو ئاصووثر ناكرثن
هةر لة . تؤپةدوورهاوثژةكان ئةوةندة گةورة بوون كة نةدةگوجنا بة هوموو ذثگايةكي ئاسندا ذابگوثزرثن

 كامة ذثگا شياين ئةوةي هةية كة تؤپةكاين بة سةردا سؤنگةي ئةم زانيارييةوة بؤمان دةركةوت كة
ئثمة كة ذؤصي كةساين پشتگريميان لة ئةستؤ بوو ئةو ئةركةمان خراية سةر شان كة بة درثژاي . ذابگوثزرث

  . ذثگاكاندا هاتووچؤ بكةين و ئةو ذثگايانةي كة تؤپةكاين بة سةردا ذادةگوثزران دةستنيشپان بكةين
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ي فثضرية يةكثك لة كرثكارةكاين كةشتيية بارهةصگرةكان تةلةفؤن كرد و 16ي بةصام ذؤژي پثنجشةمؤي
وةك ]. و ئةوة خةريكة بةرةو هيندوستان ذابگوثزرثن[گثذايةوة كة تؤپةكان باري بةلةمةكاين هيندي كراون 

 ئةوة لة ئاوثكي ساردمان هةصكثشن هةموو جؤش و خرؤشي نثو گرووپي پالگبيل بةجارثك دامركايةوةو كار
. هةموو دةيانةويست بگةذثنةوة ماصث. و هةصسووكةويت چةند حةوتوومان بة خت و خؤذايي بة فيذؤ چوو

هةنذيك فريكبةري ئةو بةرپرسايةتييةي وةئةستؤي خؤي گرت كة بةر لةوةي ئةنداماين گرووپ بصاوةي 
هةنذيك خؤي بة پةلة . لثبكةن، ئةو ذاسيت و درووسيت هةواصةكة بؤ جارثكي ديكة پشتذاست بكاتةوة

گةياندة ئيزگةي قةتاري كريستينةهامن و لةوث گؤيا نوقص لة كيوسكي نثو ئثزگةكة دةكذث قةتارة 
بثي لة نثو پثنج 77بة سةرسوذمانةوة پثنج تؤپي دوورهاوثژي . بارهةصگرةكاين خستببوة ژثر چاوةدثري

بةصام . تبووي بة پةلة گثذابوويةوةهةر بة پةلة هةنذيك گةذابووة الي هاوذثياين و ئةوةي دي. واگندا ديتبوو
پاش ئةوةي لة قسةكاين هةنذثك دصنيا دةبن، لة . لة پثشدا هةموو پثيان وابوو هةنذثك گاصتة دةكا

  .ماوةيةكي كورتدا گرووپةكة كؤ دةبثتةوةو بذياري بة پةلة چوون بؤ الي تؤپةدوورهاوثژةكان دةدةن
دواي ئةوةي جارثك رثگةي . ةو ئيزگةي قةتار وةذثدةكةون دواتر بة ماشثنة كؤنةكةي گونيال ئؤكربةري بةر

ئاصووثري ئةو ذثگةي ئاسنةي كة واگين تؤپةدوورهاوثژةكاين لة سةر ذاگريابوو كة هةر لة نزيك ئثزگةي 
قةتار هةصكةوتبوو لث هةصة دةبث ئاخرةكةي شوثين ئاصووثري رثگةكة دةبينةوةو بة بث ئةوةي كةسثك 

  .ك لة تؤپةكان دةشكثننبتوانث پثشيان بگرث يةكث
بزووتنةوةي خةبايت نافةرماين مةدةين هةتا دث هةم بؤ كوكردنةوةي ذاستةوخؤي زانياري و هةم بؤ 

هةروةها . ديتنةوةي ئةو كةسانةي شارةزايي زياتريان هةية، فرةتر پثويستيان بة ئينتةرنثت دةكةوث
ناوي كؤمةصةي پثشكةوتنخوازاين ذايةصةي تؤذثكي تايبةيت بؤ تثكؤشةراين خةبايت نافةرماين مةدةين بة 

 ِ ئةوانةي كة لة .  لة سةر ئينتةرنثت هةيةAssociation for Proggrssive Communicationپثوةندي
  لة ئةمريكا و نثيت سةوز PeaceNet سةرةتا دةستيان پثكرد گرووپثك بوون بة ناوي نثيت ئاشيت

GreenNet وي نثيت باكوورلة سويدا تؤذثك بة نا.  لة ئينگةلتةرة Nordnet لةم دوايانة بيستوومة .  هةية
لة كايت نووسيين . كة بة سةدان تثكؤشةر لة هةموو كةل و قوژبنثكي جيهان لةو تؤذانةدا چاالكيان هةية

ئةم كتثبةدا ئةگةر پثويستيم بة زانيارييةك هةبووة ئةوة لة ذثگاي نامةنووسني يان لة ذثگاي ئثنتةرنثتةوة 
  . وةو لةو الشةوة هةر پاش چةند ذؤژثك دواتر وةصامم دراوةتةوةپرسيارم كردو

كاتثك دةماةوث لثكؤصينةوة لة سةر دامودةزگايةك بكةين لة ذثگاي تةلةفؤن كردن يان نامةنووسني بؤ 
لة سةرةتاي ساصةكاين هةشتادا بؤ كؤ كردنةوةي . بةشي تايبةيت ئةو دامودةزگاية، داواي زانياري دةكةين

لةو شوثنانة مرؤض . ن بؤ خؤم سةرداين ذاستةوخؤي پشكثنةراين تايبةيت چةكوچؤصم كردووةزانياري م
كاتثك ژماريةك . ... دةتوانث داواي ذاپؤريت ذؤژانة، نامة، پؤسيت ئثلثكترؤين، فاكس و بةصگةي ديكة بكا

وة بؤيان دؤست سةرداين دةزگاي ئاسايشي پؤليسيان كردبوو لة ذثگاي ذاپؤريت ذؤژانةي ئةو دةزگاية
دةركةوتبوو كة چؤن ئيدارةي پةنابةران بة شثوةيةكي سيستيماتيك داواي زانياري لة سةر پةنابةران لة 

لة سؤنگةي هةمان ذاپؤريت ذؤژانةوة دؤستان داوايان لة ئاسايشي . دةزگاي ئاسايشي پؤليس كردبوو
ئةگةر . وةندي پةنابةراندا بكةوثپؤليس كردبوو كة دةياةوث چاويان بة بةصگة فةرمي و ثنييةكان لة پث

لة . ئاسايشي پؤليس خؤي لة نيشانداين بةصگةكان بواردباية ئةوة ئةوان مايف شكات كردنيان هةبوو
زؤربةي وصاتاندا لة سةر داموودةزگاكان دياري كراوة هةموو جارثك سةر لة نوثوة لثكؤصينةوة لة سةر 

  . و داوخوازثك لةو پثوةندييةدا بةرز بكرثتةوةبةصگة ثنييةكان بكرث ئةگةر هاتوو پثويست بوو
...  

هةموو ئؤرگانيزاسيؤنثكي گةورةي سياسي كار بؤ ئةوة دةكا و هةوصي ئةوة دةدا كة زانياري بؤ منوونة لة 
پثشتر دةستذاگةيشنت بة . كؤبكاتةوة... سةر ژينگة، لة سةر كثشةي كةمئةندامان و جيهاين سثهةم و

بةصام ئثستا تةنانةت .  بؤية كؤكردنةوةي زانياري كثشةيةكي هةرة گةورة بووزانياري زؤر سةخت بوو هةر
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هةربؤية . تاكةكان و گرووپة چكؤصة ناوچةييةكان  زؤر ئاسان دةتوانن زانياري زؤر پذبايةخ وةهةوثص خبةن
ة كؤكردنةوةي زانياري ئةو قورساييةي جاراين نةماوةو بةشثكي زؤر لة كاري گرووپگةيل دؤستان بة خؤي

  .سةرقاص ناكا
  

   بةرةي دژبةربوونة داردةسيت ئاسايش و 
 . پثگةيشتيملةم ماوةيةدا لة اليةن تثكؤشةرثكي نثو بزووتنةوةي پالگبيل لة ئاصمان نامةيةكي ئثلثكترؤن

 سةر لة تثكؤشةرثك  ،ئةو لة ذؤژنامةيةكي تايبةت بة ژينگة كة لة بثلژيك دةردةچث خوثندبوويةوة
پثوةندي  . سيخوذي كردووة قازانج و بةرژةوةندي چةند شةريكةيةك بةژينگةپارثزگةيل ژمارةيةك گرووپ

يةكثك لة ئةندامة تثكؤشةرةكة . لثيان نزيك كردؤتةوةخؤي بة ژمارةيةك شةريكةوة گرتووة و 
  .ئوروپاية Hope & Resistance" هيوا و بةرگري"ناسراوةكاين گرووپي بةرهةصستكاري ماف 

من وةصامم دايةوةو نووسيم كة " ئثمة چ بكةين؟". " گةص شيت وادا ذانةهاتووممن لة: "ئةو نووسيبووي
 ئةو تثكؤشةرةش وةك هةموو كةسثكي ديكة بؤي هةية تثيدا ،گرووپي هيوا و بةرگري گرووپثكي فةرميية

  .تثكؤشاين هةبث
 رةي دژبةربةوةك نثردراواين تثكؤشةران دةستنيشانكردين من بؤ خؤم پثشتر ئةزمووين تاصم لة سةر  

. ژمارةيةكي زؤر لة باشترين هاوذثياين خؤم وةك نثردراواين بةرةي دژبةر دةستنيشان كراون. هةبووة
ئةگةر هاتوو كةسثكت بة . بةصام دواتر دةركةوتووة كة ئةو نيتكةو ناتؤرة لثدانانة هيچ بنةمايةكيان نةبووة

لة هثندثك وصايت . ذدونگ بثتمرؤض زياتر لثي دووذادةي پثويست نةناسي ئةوة سرووشتيية كة 
لة هولةند گرووپثكي . ئوروپاييدا ژمارةيةك تثكؤشةر كة لة بنةوة كاريان بؤ دژبةر كردووة، ئاشكرا كراون

اتثك دةركةوت كة يةكثك لة ئةندامةكانيان داردةسيت بةرةي دژبةر ، كپالگبيلي بة تةواوي لثكهةصوةشا
هةر كة دةنگؤي اردةست جارجار و زؤر بة كةمي دثتة گؤذث لة بةر ئةوة كثشةي هةبووين كةساين د. بووة

دةنگؤي هةبووين . واش هاتة گؤذث هةر زوو وةك گياكةصة پةل دةهاوثژث و بة هةموو اليةكدا بصاو دةبثتةوة
كةساين داردةست زؤر جاران خةساري زؤرتر لة گرووپةكان دةدةا هةتا ئةو كاتة بة دةگمةنانةي كة 

  .  ئاشكرا دةكرثن پاشانلة ذاستيدا هةن و دةبيندرثنةوةوداردةست و سيخوذةكان 
داستاين زؤر و زةبةمن لة سةر درووستكردين داردةست و سيخوذي پؤليس لة نثو گرووپگةلة 

 سيخوذةكاين پؤليس لة نثو اهةر ئةوة لة سةرةتاي دةيةي حةفتاكاند. هةصمةتبةرةكاين سويدا بيستووة
كرا كران بةو مانا نية كة ئثستاش پؤليس هةر وةك جاران لة بزووتنةوةي فةلةستني لة سويدا ئاش

داوام لة زؤر لثبذاوانة جارثك . داردةست و سيخورة نثردراوةكان بؤ نثو بزووتنةوةكان كةصك وةردةگرث
تثكؤشةرثك كرد كة منوونةيةك لة سةر دةنگؤي هةبووين ئةو داردةست و سيخوذانةي كة ئةو باسي دةكا، 

. ةك منوونة ناوي ذؤژنامةوانثكي هثنا كة گؤيا لة گةص ئاسايشي پؤليس هاوكاري دةكا ئةويش و.بثنثتةوة
، ئةويش وةصامي دايةوة كة جارثك منيش پرسيارم لثكرد باشة ئايا تؤ بةصگةيةكت هةية كة ئةمة بسةملثنث

ئةو ذؤژنامةنووسة دةچثتة كتثبفرؤشييةكي ئانارشيستةكان هةر پاش ئةوة ذؤژنامةنووسةكة لة 
ئةم جؤرة دووذدونگي و . ثبفرؤشييةكة دةچثتة دةرث پؤليس دثن و كتثبخانةكة دةپشكثننكت

لثوةشككةوتنانة، بث متمانةيي هةم لة بةرانبةر خؤمان و هةم كةساين دةرةوةي خؤمان چث دةكا و زةربة 
  .لة باوةذ و متمانةي گرووپ دةدا

لة ساصي  Pershing Plowsharesبيلي وةك گرووپي پشتگريي هةصمةيت پالگ Orlandos Freezeگرووپي 
بروك گاگنؤن . ئةو گرووپة النيكةم سث جار تووشي كةساين داردةست و نفووزي بوو. كاريان دةكرددا 1984

ئةو نامةيةكي كراوةي بؤ پؤليس نووسي و داواياين لثكرد ئةگةر دةياةوث شتثك . دوو لةواين ئاشكرا كرد
  . تةلةفؤن بؤ ئةو بكةن كة پؤليس قازاجني هةموو اليةكةبة  و ة باشتر و ئاسانتر،لةوبارةوة بزانن
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 بة هؤي كةساين داردةستةوة دوو جار تووشي دةستتثوةرداين Orlandos Freezeهةر لةو كاتةدا گرووپي 
ئةو لة شوثين هةصمةتةكةدا . پؤليس بوو، من يةكثك لة داردةستةكامن هةر پاش كؤتايي هةصمةتةكةمان دي

ئةو پرسياري لة من كرد ئايا من پثشتر بة داردةست و . وةيةكي كوريت لة گةص من هةبووپرس و ذاگؤذينة
    19.سيخور بووين ئةوم زانيوة

كاتثك بوو كة تثكؤشةرثك بة هؤي ئةوةوة كة گؤيا ئاخرين جار كة داردةست و سيخوذثك ئاشكرا بكرث 
يس بةصثين دابوو كة ئةگةر هاوكاريان وو ، پؤلبسزاكةي لة مةحكةمةدا كةم دةبثتةوة هاوكاري پؤليسي كرد

 هاوكاري پؤليس ي تثكؤشةرةكةبةصام پاشا ئةوة. دةدةنبكات ئةوة لة سووككردين سزاكةيدا يارمةيت 
 خؤي تثكؤشةرةكةئةمة دةبثتة هؤي ئةوة كة . ةندةكا، پؤليس لة ژثر بةصثنةكةي دةردةچث و يارمةيت ناد

ةرئاواصةدا بة شثوةيةكي ورد داستاين سيخوذبوونةكةي خؤي وةك هةصخصةتثندراو ببينث و لة نامةيةكي س
  .دةكائاشكرا بؤ خةصك و لة ژثر بةصثن دةرچووين پؤليس لة ذؤژنامةكاندا 

 
. لة ئةمريكادا ذثكخراوي ئثف يب ئاي هةتا ذادةيةك لة داردةست و سيخوري ئاشكرا كةصك وةردةگرث

ارةكانيان لة ژثر چاوةدثري داية و ئةوان بةشثوةيةك ئةمةش لة بةر ئةوةية كة گروپةكان ئةوة بزانن كة ك
شثوازثكي كاريگةر بؤ ئةوة گرووپثك داماو و ]. سنوورة دياريكراوةكان نةبةزثنن[ئاگايان لة خؤيان بث كة 

لةوةش . ئيفليج بكةرث ئةوةية كة دةنگؤي هةبووين سيخوذ و داردةست لةو گرووپةدا بصاو دةكرثتةوة
صاوبكرثتةوة كة داردةست و سيخوذ لة گرووپثكدا ئاشكرا كراوةو بة خةصك كاريگةرتر ئةوةية كة ب

  .ناسثندراوة
كة من لة ماوةي ساصثكدا كارم تثدا دةكرد لة كايت  Syracuseئةو گرووپة ئاشتييةي لة سرياكؤس 

ي  كؤ ئةواينسةرةككؤماري كارتثردا توانيان زؤر بةصگة لة سةر خؤيان كة ذثكخراوي ئثف يب ئاي لة سةر
بةصگةكاين ئثف يب ئاي بة . ذةيگان دواتر ئةم شيانةي ذاوةستاند. كردبؤوة بثننة دةرث و ئاشكراي بكةن

ئةوان ناوة ناوة سيخوذةكاين خؤيان لة نثو گرووپةكةي . قةراي دةسنووسي ئةم كتثبةي من ئةستوور بوون
  .و سيخوذانة دةناسنژمارةيةك لة هاوذثكاين من دةيانگووت كة ئةوان بةشثك لة. ئثمة خزاندبوو

ئةمة واي كرد ئةگةر هاتبا كةسثك بذثك سةير و سةمةرة هاتبايةتة پثش چاو ئةوة هةر زوو موركي 
ئةگةر هاتوو كةسثكي بثتاوان مؤركي سيخوذي لة نثو گرووپدا لثدرا ئةوة بؤ ئةو . سيخوذي پثوة دةچةسپا

  .كةسة زةمحةت دةبث كة وةك ذابردوو درثژة بة تثكؤشانةكاين بدا
مة لة نثو گرووپي ئاشتيي سرياكؤس چارةسةرييةكةمان بؤ كثشةي سيخوذي هةم بؤ بةشثكي زؤر لة ئث

 ئةوانةي كة سيخوذي ذاسيت بوون و هةم بؤ ئةوانةش كة تةنيا دةنگؤي سيخوذبوونيان لة دوو كةوتبوو،
  ...ذوون و ئاشكرا باس بكرثنهةموو شتةكان  ئةوة بوو كة چارةسةريةكةش. ديتةوة

داماين گرووپ بة باشيان زاين كة ئثمة لةو بارةوة بة لثزاين و ورياييةوة لة ژمارةيةكي ديكة لة ئةن
ئةوان پثيان وابوو كة ئثمة دةبث بة پارثزةوة لةو بارةوة هةم لة نثو خؤمان و هةم . بينةوةبكثشةكة نزيك 

  .لة دةرةوةي خؤمان بدوثني
كراوةيي و . جيادا دابةش كردئةم دوو جؤرة تثذوانني و بريكردنةوةية ئثمةي بة سةر دوو گرووپي 

بؤ ئةوةي ئثمة بتوانني هةصوثسيت درووست بگرين ئةوة دةبث . شةفافييةت مةرجي بنةذةيت دميؤكراسيية
  .زانياريية پثويستةكان بگاتدةستمان بة هةموو 

 لة بةذثوةبةرييةكدا كة تةنيا ژمارةيةكي كةم لة ئةندامان زانيارييةكانيان لة هةوثصداية و زؤربة لثي
پذؤسثسي دميؤكراسي . بثبةشن ئةو بة پثي بنةماكاين دميؤكراسي ئةو بةذثوةبةريية دميؤكراتيك نية

كاتثك لة نثو گرووپثكدا قامي و خؤگر دةبث كة ئةنداماين ئةو گرووپة هةموو زانيارييةكانيان لة هةوثصدا بث 
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ذثكخراوثكي ثين ] ئةمةشة كةهةر لة بةر . [و هةر لة سؤنگةي ئةو زانيارييانةشةوة، بذيارةكان بدرثن
بؤيةش ذثكخراوثكي ئاوا ناتوانث گةشة بكات و . ناتوانث پثبةندي ديناميكي عةقصاين و دميؤكراتيك بثت

  .كؤمةك و پشتگريي بةرين بؤ خؤي پةيدا بكا
ئةوة لة بةرژةوةندي ئةو هةتا پؤليس و دةزگاكاين ئاسايش زياتر لة سةر بزووتنةوةيةك بزانن 

 كؤصثك ،ناحةزة. چوونكة متمانة هةم الي ئةوان و هةم الي ئةنداماين بزووتنة زياتر دةبث. ايةبزووتنةوةد
 ة،باشتر. درؤ و بؤختاين نابةجث لة سةر كارو كردةوةي بزووتنةوةيةك بة ختوخؤذايي بصاو بكرثتةوة

  .تةوةچاوةدثراين كؤمةصگة لة كاروكردةوةكان ئاگادار بن هةتا ئةوة درؤ و دةلةسة بصاو بكرث
دوو كةس هةر لة تةمةين مندا لة پشتةوةي . بةيانييةك تازة لة خةو هةستابووم، زةنگي دةركة لثيدا

پاش ئةوةي داواي لثبووردنيان كرد خؤيان ناساند، لة اليةن دةزگاي ئاسايشي . دةركةكة وةستابوون
  . و لثمنابذثك قاوةم سواند. پرسياريان كرد بؤيان هةية بثنة ژوورث. وونبپؤليسةوة هات

جيلثكي تازة لة نثو پؤليسدا دةياةوةث لة گةص ئةو كةسانةي كة كة ئةوان وةك باسي ئةوةيان كرد 
بةصام ئةوان نةياندةزاين دژكردةوةي من چؤن . خراونةتة ژثر چاوةدثري پؤليسةوة، ديالؤگثك ساز بكةن

  .دةبوو، ئةوامن وةردةگرت يان وةدةريامن دةنا
من ئةوةم . كةم؟ ئثمة دةماةوث كة ئثوة هةرچي زياتر لة سةر ئثمة بزاننبؤ دةرتان ب. گوومت نا -

  .بؤيان ذوون كردةوة كة كراوةيي ئثمة دةتوانث شك و گومان و ترسةكان بذةوثنثتةوة
كةساين ئةنداماين بةشي پثوةندي و تةلةفؤين ژمارة من . دوو سةعايت تةواو پثكةوة باس و گفتوگؤمان كرد

پاشان لة ماوةي چةند مانگثكدا ئةوان پثوةنديان بةو . دابةوان ووتنةوةي پالگبيلدا  لة نثو بزپثويستم
  . كةسانةوة گرتبوو

شك و گومان تةنيا يارمةيت دژبةراين بزووتنةوة . كراوةيي بةرپةرچي سثكتاريسم و ثنيكاري دةداتةوة
 كة پث لة سةر كاري ثين و پاشان ذوون نية ئةوانةي. دةدا و لة كردةوةدا تةنيا ئةوان قازانج دةكةن

  .بةوريايي كاركردن دةگرن، بؤ خؤيان سيخوذ نةبن
لة بةر ئةوةي خةبايت نافةرماين مةدةين لة سةر بنةماي كراوةيي دامةزراوة من لثرةدا هةوصي ئةوة نادةم 

 خؤي  كراوةيي بؤ دةتوامن بثژم كةلة جثي ئةوة. باسي ئةوة بكةم كة چؤن خؤمان لة چاوةدثري بپارثزين
... بثكةصك دةكات] لة ذثگاي تثخزاندين سيخوذةوة[هةوصي چةواشةكردن و بةالذثدابردين بزووتنةوة 

  .كاريذةخنة لة خؤگرتن هةية هةتا داپؤشني و ثنيبة تثكؤشةران زياتر پثويستيان 
 
 

  زماين بزووتنةوة
  لة سةر شثوازة جياجياكاين هةصمةت

  كردةوة
 لة زماين . دثتكردةوةبة ماناي لة زمانةكاين ديكةدا " ئاكشن"ةت من زؤر درةنگ تثگةيشتم كة هةصم

يان . سويديدا وشةي ئاكشن يانث كردةوةيةكي فةرمي سياسي كة لة اليةن هاووصاتيانةوة ئةجنام دةدرث
 كة سيخوذگةيل گومانلثكراو پثي ت دث Undercover operation"هةصمةتثكي ثين" بة ماناي ئةوة

  . هةصدةسنت
كاتثك ئينگليزي . نةمدةكردمن . ئاكشن شتثك بوو كة كةساين ديكة دةيانكرد.  بؤ ئةم وشةية هةبوومن ذثزم
ئةو شتانةن كة " كردةوةكان. "ئةمة شتثكي باش بوو.  ئيتر وشةي ئاكشن ئةو ذثزةي الي من نةما،فثر بووم

  . دةدايانمرؤض هةموو كاتثك ئةجنام
ئثمة كار .  ناتوانث بةشداري سياسةت نةبثةژي ئةوة هؤص نهةتا ئةو كاتة ئينسان لة كةنداوثكي چؤص و

ئةگةر بثتوو ئينسان بثدةنگ بثت، . دةكةين، مةسرةف دةكةين و بةم شثوةية چةرخي كؤمةصگة وةگذدةكةوث
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ئةم جياوازييةكي ئةوتؤيان پثكةوة نية، ئيتر ئةو بثدةنگيية فةرمانبةرانة يان پاسيض و بثاليةنانة بثت، 
ئةگةر لة ذؤخي بةحرثك دانيشتووي و بة پثش چاوتةوة كةسثك .  خؤياندا كردةوةنبثدةنگيانةش لة

دةبينث كة خةريكة لة بةحرةكةدا خبنكث و تؤش دةستةوةستان وةستاوي وةك ئةوة واية دةوصةيت سويد 
  . چةكةكاين بؤ دةرةوة دةنثرث و ئةتؤش بثدةنگي

ئثمة چ دةكذين، لة كوث دةژين . ةصي بةرةوذوويةكردةوة سياسييةكان ئةو كردةوانةن كة مرؤض ذؤژانة لة گ
ئةو كردةوانة لة سةر .  هةموويان لة ذاستيدا كردةوةي فرةنةتةوةيي سياسنيو بؤ كوث سةفةر دةكةين

زؤر بةداخةوة زؤرجار ئاكامي سياسي كردةوة ذؤژانةكاين . ئثنسانةكان بة چواردةوري ئثمةدا شوثن دادةنثن
لة بةر ئةوة هيچ سيستةمثك . ةستةصاتداران و ناعةدالةتييةكان قاميتر دةبثئثمة ئةوةية كة دةستةصايت د

 ةوةبة تةواوةيت ذثكوپثك نية و كؤمةصگة لة ذاستيدا بة هؤي هاوكاري و هاوئاهةنگي ذؤژانةي هاووصاتيان
ذؤژانة ] ئاسايي[دةبوا نافةرماين مةدةنيش وةك كردةوةيةكي هةر بؤية سوذ دةخوا و بةرةوپثش دةچث، 

  . اوي لثبكرابايةچ
سياسةت . كة ئثمة ئيتر ذثزمان بؤ ئاكشن نةبثيةكثك لة ئاماجنةكاين خةبايت نافةرماين مةدةين ئةوةية 

بةصكوو سياسةت لة كردةوة . ئةوة نية كة كةساين ديكة لة كات و وةختة تايبةتييةكاندا دةيكةن
  .ذؤژانةييةكاين ئثمةوة سةرچاوة دةگرث

لة سةر شثوازة جياجياكاين هةصمةتة و باسي ئةوة دةكرث كة چؤن ] كتثبةئةم [بةشةكاين داهاتووي 
بثجگة لةوة شثوازة جؤراوجؤرةكاين هةصمةت شي . هةصمةتثك لة كردةوةدا بة ئةجنام دةگةيةندرث

  ....دةكرثنةوة باسي ئةوةش دةكرث كة هةصمةت لة اليةن چ كسانثك و لة دژي كث و بؤچي ئةجنام دةدرثن
پةذةيةك لة كتثبةكة كة بؤ كثشةي پةنابةران و شاردنةوةي ئةوان لة سويد و ذؤژئاوا لة ژثر لثرةدا چةند ال[

تةرخان كراوة، لة بةر بثكةصكي "پشتگريي كردين ئةو پةنابةرانةي كة خؤيان شاردووةتةوة"سةردثذي
  . البردراباسةكة بؤ خوثنةري كورد

  
  هةصمةيت پالگبيلي

بزووتنةوةيةكة بؤ چةكداماصني خةبات دةكا و خةصكي ديكةش هاندةدا بزووتنةوةي پالگبيل بةوة دةناسرث، 
ي يةهوودي كة ذةنگة "گؤپثش"  باسي ژمارةيةك  پالگبيليهةصمةيتوةك سةرچاوة بؤ  .كة هةمان كار بكةن

ئةوان كةسانثك بوون كة بة هؤي خوثندنةوةو لثكدانةوةي . دةكرث. بنژياسةد ساص پثش لة زايني 
ئةوان بة  .چوونئةوةيان دةكرد كة ذةويت ئاصووگؤذةكان بةرةو كوث دة يان پثشتيتين نذاستييةكان پثشگوت

هؤي هةصمةت و خوصقاندين كارةسات و زؤرجار تةنانةت كارةسايت بثزراو و قيزةون هةوصي ئةوةيان دةدا 
. اي ذاستتوانرث جارثكيتر خبرثنةوة ژثر كونترؤص و سةر ذثگةكة بصثن بة چ شثوةيةك ذةويت ذووداوةكان د

ئةوان . ئةوان وةك ذةخنةگراين كؤمةصگة دةناسران كة هةم لة خةصك و هةميش لة دةستةصات ناذازي بوون
هةر بؤية بة شثوةيةكي . اليةنگريان لة ماف دةكرد و لة دژي مافخوراوي و ناعةدالةيت خةباتيان دةكرد

.  ئةوة لة اليةن خةصكةوة سزا دةدرانسيستماتيك لة اليةن دةستةصاتةوة دةگريدران و لة سثدارة دةران يان
 . هةمان ئةركيان خستؤتة سةر شاين خؤيانكانئيمذؤ گرووپگةيل ئاشيت و بزووتنةوة پشتگرية

 
لة بةرئةوة بزووتنةوةي پالگبيل شوثندانةري . كةسثكي پثشگؤ پثويست ناكا كةسثكي مةزهةيب بثت

ئةمة .  كة بزووتنةوةيةكي تايبةيت كريستيانييةتراديسيؤين كريستياين پثوةديارة زؤر كةس لةو باوةذةدان
دا تثدا ئةندام بووم كةسثكي 1984كة من لة ساصي  Pershing Plowsharesلةو يةكةم گرووپةي . هةصةية

لة گرووپةكاين ديكةي پالگبيليدا كةسي . بةباوةذي جوولةكة و كةسثكي ديكةي بووديستيشي تثدا بوو
  .ي تثداية"بث دين"و كةساين هثدنينگ " عرفاي منكر"ئاتثئيست ، ئاگنؤستيك 
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يةكةم سويدييةك كة لة هةصمةيت .  هةروةها بزووتنةوةي پالگبيل لة باري سياسيشةوة يةكجار بةربصاوة
ئان . ي ئوروپادا بةشداري كردبث كةسثك بوو كة ئةندامي گةجناين حيزيب ليرباص بووياتپالگبيليدا لة پان

لة .  ژينگةي سويد هةروةها لة هةصمةيت پالگبيلدا بةشداري كردووةبريت ستثرنفثلد ژنة ئةندامي حيزيب
ئاصمان و ئينگةلتةرةدا ئةنداماين شارستاين لة حيزيب سؤسيالدميؤكراتةكان لة هةصمةتةكاين 

يةكثك لة بةشداراين هةصمةيت چةكداماصيين پالگبيل لة شاري . چةكداماصيين پالگبيلدا بةشداريان كردووة
ژمارةيةك لة ئةنداماين .  دواتر لة اليةن حيزيب ژينگةوة بوو بة ئةندامي پارملاين سويدلينشؤپينگي سويد

  . ...خؤيان وةك ئاناراشيست و سينديكاليست دةناسثنن] لة باري سياسييةوة[پالگبيل 
وةك بنةما بؤ ئاشيت و مايف وةكيةكخوازي پشت بة حةوت خاصي سةرةكي دةبةستث ] بزووتنةوةي پالگبيل[

  :ةصمةتةكانيدا بة هؤي سيمبؤلة جؤراوجؤرةكانةوة هةوصي وةديهاتنيان دةداو لة ه
  چةكداماصني .1

زؤربةي گرووپةكاين پالگبيل تةنيا بةشثك يان چةند بةشثك لة بةشة جؤراوجؤرةكاين چةكةكان دادةماصن 
ي مةبةست ئةوةية كة كار. [و داماصيين بةشةكاين ديكة لثدةگةرثن بؤ ئةوةي خةصكي ديكة دامياصن

 ئةو ئةركةي دةكةوثتة وةچةكداماصني تةنيا كاري تثكؤشةران نية و بةصكوو هةر كةسثك لة حاست خؤية
سنوورداركردين چةكداماصني لة خؤيدا سيمبؤلثكة كة نيشان .] سةرشان كة كاري چةكداماصني وةئةستؤ بگرث

  ...".ةيت تؤش پثويستةيارم. ئثمة بة تةنيا ناتوانني ئةركي چةكداماصني بة ئةجنام بگةيةنني"دةدا 
  خوصقاندن .2

هةربؤية بؤ منوونة لة شكاندين . هةصمةتةكان نابث ذؤخثنةر بن بةصكوو دةبث سازكةرانة و هيوابةخش بن
ئثمة هةروةها ئةو سيمبؤالنة بة كار دةبةين . چةكوچؤصدا لة چةكوشي ئاسايي دارتاشي كةصك وةردةگريدرث

لة هةصمةيت شكاندين . وة مردن و ذووخان بةدواي خؤياندا دثننكة مانا بة ژيان و مانةوة دةبةخشن نةك ئة
تثكؤشةراين ئثمة گوصة گةمنيان وةك سيمبول لة گةص خؤ بردبوو ] سويد[تؤپي بووفورش لة كريستينةهامن 

  .خواردبوو] شريينييةكي سويديية[شرييين سثمال هةروةها لة پاش هةصمةتةكةش 
  .نابث لة توند و تيژي كةصك وةرگريث .3
 .بث فثري ئةوةش بني كة لة دژي يةكتري توندو تيژي بةكار ببةيننا .4
ناتوند و تيژي دةبث بنةما بثت لة هةموو هةصمةتثكي . نابث هةروةها خؤمان بؤ شةذ ئامادة بكةين .5

. هيچ كامة لة ئثمة ناتوانث بة تثذاديتوويي تةواوة بصث كة من لة توند و تيژي بث بةرمي. پالگبيليدا
ة كة ئثمة چ وةك تاك چ وةك كؤمةص هةوص بدةين كؤمةصگة لة توند وتيژي هةر بؤية پثويست

 .داماصني
ئاشيت بةوماناية كة پثويستيية . هةموو كةسثك پثويستة ئيمكانايت ژياين بؤ دابينبكرثت .6

يةكساين و ئاشيت بة بث يةكتري نابن و دوو . سةرةتاييةكاين مرؤض بة ذادةي پثويست دابينبكرث
 . يةكترينبة دوو تةواوكةري

 .... هةموو مرؤضثك دةبث ذثزي ئينسانةكاين دةورووبةري بگرث و مرؤضةكان خةخمؤري يةكتري بن .7
لة بةرچاوگرتين ئةم خاصانة لة كايت خةبات و تثكؤشاندا لة دژي توندوتيژيدا بثگومان هةموو ئاماجني 

 هةوصي لةوة زياتريش  پثويستةو[ ناپثكي  يان تةواوي ئةو سيمبؤالنةي دةكار دةبرثن،هةصمةتثكي بالگبيلي
هةموو هةصمةتثك ذةنگة كتثبثكي تايبةت بة خؤي پثويست بثت كة وثنةيةكي گشيت لة خاصة ]. بدرثت

چاپ و بصاو ] تايبةت بة هةصمةتةكان[بزووتنةوةي پالگبيل هثندثك جار كتثيب . ذةچاوكراوةكان پيشان بدا
ووتنةوةش وةك قازييةكان، دادوةرةكان، دةكةنةوة لة بةر ئةوة تةنانةت كةساين دةرةوةي بز

باس و كرثكارةكان، نيزامييةكان بتوانن بةشدار بن و  هةصوثست و ئاماجنةكاين بزووتنةوة خبةنة بةر 
  .تةنانةت هثندثك جاريش بزووتنةوة فيلم و شانؤ هةر بؤ ئةو مةبةستة چث دةكا. تيشكي شيكردنةوة
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لؤگ و گفتگؤ لة گةص كةساين دةرةوةي بزووتنةوة بريتيية لة بةصام گرينگترين ذثگاكاين پةرة پثداين ديا
  . ...كؤبوونةوةي كةسيي، گفتووگؤ و داوةت كردن و لثگثذانةوة لة كايت هةصمةتةكاين چةكداماصيندا

 
 

  چةكداماصني
 باسي لةكارخسنت و تثكداين ، بة بزووتنةوةي پالگبيلةوةداريةكثك لة باسة گؤنگةصهةصخذثنةكاين پثوةندي

زؤر هؤكار هةن كة بزووتنةوةي پالگبيل كاري چةكداماصني و ئاكامي ئةو كارة دةخاتة پثش . وچؤصةچةك
  .هةموو ئةركةكاين ديكةيةوةو لةو پثناوة خةبات دةكا

، ئاشيت و ژينگة بة دةوري ئةو كثشةگةلةدا خول دةخؤن كة پثوةنديان )سؤليدارييت(تثكؤشاين پشتگريي 
پرينسيپثكي كاپيتاليسيت . شترين شثوة كةصك وةرگرتن لة شيانةكان هةيةبة كاري باش و چؤنيةيت بة با

لة مةذ خاوةندارييةيت هةية كة ئةو كثشةگةلةي لة ئالييةكي فةرمي و گشتييةوة بةرةو ئالييةكي كةسي و 
و دميؤكراسي لة ] سياسييةكاندا[مايف بةشداريكردن لة هةصوسيت و بذيارة . چوراچثوةي ماص ذاگوثستووة

  .كثشةي خاوةندارييةيت جث گؤذكثي پثكراوةگةص 
ئةم جؤرة بريكردنةوة لة خؤيدا دةگاتة ئةو پةذي بريي شثتانة كاتثك قسة لة سةر خاوةندارييةيت و 

 مايف ئةو وويدةكةوثتة سةر_ چةك_ مايف خاوةندارييةيت كةسيي . بةرهةمهثناين چةكوچؤص بكرث
  . ئةوان پثشثل دةكرثةوشثوة مايف كةسانةي كة بة هؤي چةكةوة زةرةدمةند بوون و ب

تةنانةت خاوةندارييةيت دةوصةيت لة چوارچثوةي گشيت دةچثتة دةري و وةك مايف خاوةندارييةيت كةسي 
تةنيا پثوةندييان بة چوارچثوةيةكي دياريكراو بؤ ذيارة دميؤكراتيكةكان ب. مامةصةي لة گةص دةكرث

 شيانةكان لة ئةستؤي دةوصةت نامثنث و وة ئةستؤي كاروبارثك هةية و ئيتر چؤنيةيت كةصكوةرگرتن لة
  .ئةنيستيتؤ و شةريكة وةشوثن قازانج كةوتووةكانةوة دةكةوث

 لة  Griffiss Plowshares  لة گرووپي گريفيس پلؤشارElizabeth McAlister ئةليزابثت ماكاليستثر
ةملثنث كة چؤن لة كؤمةصگاي  ئةوة بس)پثش ئةوة مةحكةمة پثشي پثبگرث (ماوةي مةحكةمةكةيدا هةوصي دا

ئةم خاوةنداريةتيية ذؤخثنةر و . ي پريؤز و خوداي بة خؤية گرتووةذؤژئاوادا دياردةي چةك كاراكتةرثك
ئةمة بة ذووين . لةهةمانكاتدا پريؤزة ئةوةندة دةبردرثتة سةرث كة لة سةرةوةي ئينسانيش دادةنرث

 چةكسازي ناوي وةك پريؤزي وةك لةةريكةكاين دةردةكةوث ئةگةر بثتوو سةرنج بدرثتة ئةوة كة چؤن ش
Kristi Kropp و Treenigheten بثجگة لةمة، ئثمة ئيزن بة خؤمان دةدةين كة هةر .  لة چةكةكانيان دةنيثن

بايةخي . ئةم كةرةستة پذمةترسيدارانةي درووستكراوي خودي مرؤض ژيان و مان و نةمامنان بؤ دياري بكةن
  .رووي بايةخة ئينسانييةكانخاوةندارييةيت دةكةوثتة سة

كاتثك ژمارةيةك ژن و پياوي ناشارةزا بة چةكوشةكانيانةوة هةصدةكوتنة سةر پريؤزترين چةك و لة كاري 
ئةمة بةو ماناية نية . بةكارهثنانيشي دةمثنثئيتر نة ئةو چةكة شاياين پةرةستنة و نة كةصكي . دةخةن

بةصكوو لة كارخستين . رثكؤمةصگايةكي باشتر بنياد دةنئةگةر هاتوو چةند چةكوچؤصثك لة كار خران ئيتر 
چةكثك پرؤسثسثكي خوصقثنةرانةو بة پالنة كة تةنيا لة كارخستين كةرةستةيةكة كة دةبثتة هؤي كوشنت و 

چةكةكة لة كار دةخرث پةيامثكي شاديهثنةري سيمبؤليكيش هةر لةو شوثنةدا . ماصوثراين كةساين ديكة
  ... دةكرث شيت ديكةي سودمةند ساز بكرثدةنثردرث كة لة بايت چةك

  
  بةربةستكردن

 زؤرجار ،بةيانيان كة لة خةو هةصدةستم، ناين بةياين حازر دةكةم و ذؤژنامةي بةيانيان دةخوثنمةوة
هةموو جارثك تووشي سةرسوذمان دةبةم كة . چاوم بة وتارثك لة سةر خةبايت نافةرماين مةدةين دةكةوث

  .هةية" پثشگرتن " بةربةستكردن يانايتنووسينةكة پثوةندي بة خةب
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 رثگاي بنكةكاين پؤليس كة لةواندا خةصكي  Sebastian Acevedo لة شيلي ئةنداماين سثباستيان ئاسثضثدؤ
خاوةن بةلةمة چكؤصةكان لة ئوستراليا ذثگاي كةشتييةكاين . تثدا ئةشكةجنة دةكرث، بةربةست دةكةن

لة ئةصمان گرووپثك لة دايكان و . دةرةكان بةربةست دةكةنهةصگري چةكي ناوكي بؤ لةنگرخسنت لة بةن
مةالوانان پثش بة باركردين زبصي وزةي .  بةربةست دةكةن Pershing II-bas منداصان ذثگاي هاتووچؤي

لة ناوچةكاين سوندسضاص و بوهويسلةن و هةروةها لة وصايت نثپاص ] لة سويد[خةصكانثك . ناوكي دةگرن
كةمئةنداماين سةر چةرخ، . كةن و ناهثصن شةريكةكان بيانبذنةوةو سرووشت تثكبدةنباوةش بة دارةكاندا دة

ذثگاي هاتوو چؤي ئةو قاوةخانة و چثشتخانانة بةربةست دةكةن كة هةلوومةرجي پثداچوونة ژوورةوةي 
خةصكانثك ذثگاي هاتووچؤي ماشينةكان بؤ نثو ناوةندي شارةكان . كةمئةندامانيان ذةچاو نةكردووة

  .نؤ هةزار كةس لة ئاصمان ذثگاي قةتاري بارهةصگري زبصي وزةي ناوكي بةربةست دةكةن. ست دةكةنبةربة
بةصام . ئةم جؤرة خةباتة شثوازي نوث بة خؤ بگرث، لة گؤذث دايةبتوانرث هةوصثكي داهثنةرانة كة 

هةر كة باس . خودي خةبايت بةربةستكردن لة بنةذةتدا تةنگوچةصةمةي گةورةي لة بةر دةم دايةبةداخةوة 
لة . هاتة سةر شثوازي خةبايت نافةرماين مةدةين ئةوة جؤري خةبايت بةربةستكردن دثتة ذؤژةضةوة

بةصام لة وصاتاين باكووري . هثندثك هةلومةرجي تايبةتيدا خةبايت بةربةستكردن دةتوانث زؤر كاريگةر بث
. ةربةستكردن كةم ذةنگ پيشان بدةنئوروپادا دامودةزگاكان زؤر جار هةوص دةدةن دةنگدانةوةي خةبايت ب

بةربةستكةران دةبث بيدةن دةبثتة هؤي ئةوة كة زياتر ذوو لةم شثوازة خةباتة سزاي پارةدانثكي كةم كة 
هةر كة دامودةزگاگةيل دةوصةيت شانةكانيان هةصتةكثنن ئةوة خةبايت بةربةستكردن شوثندانةرييةكي . بكرث

  .  بكرثتة ذثگةي كرانةوةي ديالؤگ ئةوة ئاكامةكةي دةبثتة بثدةنگيلة بايت ئةوة ئةم خةباتة. ئةوتؤ نابث
چريؤكي ئةوة كة خةبايت بةربةستكردن لة بةراورد لة گةص شثوازةكاين ديكةي خةبايت نافةرماين مةدةنيدا 

كة دةست لة قؤصي . لة باري سيمبؤليكةوة بايةخي كةمة، دةبثتة هؤي هةصايساين كثشةگةيل بث بذانةوة
كةي يان بة زجنريثك يةكتري ببستيةوة ئةوة تةنيا ماوةي بةربةست كردن چةند خولةكثكي تر، يةكتري ب

 يان دوو ذؤژي تر درثژتر بكاتةوة ئةويش ئةگةر هاتوو بة النيكةم هةزار كةسثك بةشداري ذةنگة ذؤژثك
  . بةربةستكردن بنب

تدا لة گرووپگةيل دؤستان خوبةستنةوة بة زجنري شياين گؤذاين هةصوثست و كردةوة لة كايت پثويس
لة كايت ذووداوي چاوةذونةكراودا ئةگةر واهاتة پثش كة بةربةستكردن دةبث بة زووترين كات . دةگرث

هةر زوو  دةبث كةذةنگة كةسثك نةخؤش بث . كؤتايي پث بثت ئةوة ئاكامي مةترسيداري لث دةكةوثتةوة
لة هثندثك وصاتدا كاتثك . شةكة نالوثنثبةصام بةربةستكردن ئةم هةلة بؤ نةخؤ. ذثگةي بؤ چؤص بكرث

پؤليس لة باتؤنگ، تؤپي ئاوذشنت يان بؤميب فرمثسك هاوثژ كةصك وةردةگرث، ئةگةر بثتوو ئةو كةسة 
  . دثتة پثشث ديكةكليلي زجنريةكةي پثية هةصبث ئةوة مةترسي گةورة بؤ سةر بةربةستكةرةكاين

كي سةخت و هثندثك جار پذمةترسي خةبايت بثجگة لة مة خةبايت بةربةستكردن لة خؤيدا شثوازث
 :تةنگوچةصةمةكان دةتوانن ئةمانة بن. نافةرماين مةدةنيية

پثش هةموو شتثك بةربةستكردين فيزيكي بة هؤي مرؤضةوة دةتوانث ببثتة هؤي ناذةحةيت و تووذةي 
باز بدةن لة ر بة زؤكة خةصكثك ناچار بكرث بؤ تثپةذبوون بة سةر الشةي كةساين ديكةدا . كةساين ديكة

لثرةدا بةربةست كردن دةبثتة هؤي داخران و بةربةستكردين ديالؤگ و . خؤيدا كثشةيةكي گةورةي ئةخالقيية
  .گفتوگؤ ذاست لة گةص ئةو كةسانةي كة پثويستة ديالؤگيان لة گةص بكرث

اس نة  بذيار درا لة دژي فابريكاي ي]سويد[شاري لينشؤپينگ چةكداماصيين لة ماوةي سث كةمپةكةي 
ئثمة ئةركثكمان كةوتبووة سةر شان و . شثوازي بةربةستكردن و نة پرؤتثستة و خؤپيشاندان ئةجنام نةدرثن

كارثكمان دةستپثكردبوو كة دةبوا جث بةجثمان كردبا، ئةو كةسانةش كة ئةم كارةي ئثمةيان ال پةسةند 
لة ذاستيدا ئثمة ذؤص و . بدةننةبوو دةيانتواين هةم پثشمان بگرن و هةم ناذازيبووين خؤيان پيشان 

ئةوة ئثمة نةبووين كة بةربةستمان بة كار دثنا، بةصكوو ئةو كةسانة كة لة دژمان . [نةخشةكامنان گؤذي
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] ذاستةوخؤ[بةربةستكردن و ناذازي ئةجنامدان لةو بوارةدا نيگةتيضن كة .]  بةكاريان ثنابادةبوابوون 
ةذوو و دژي كةس نةبووين بةصكوو اليةنگري چةكداماصني ئثمة ذووب. ذووبةذووي خةصكانثك دةبينةوة

  .بووين
بة شثوةيةكي سةرسوذهثنةر بؤمان دةركةوت كة زؤر ئاسانة لة ] لة ماوةي ئةجنامداين ئةو هةصمةتانةدا[

ئثمة درووشم و . ئثمة قةد دروومشان بة دةنگي بةرز نةدا. گةص كارمةنداين فابريكاي ياسدا گفتوگؤ بكةين
بةربةستكردن . ئثمة قةد ذثگاي كاري ئةوامنان بةربةست نةكرد.  لة دژي ئةوان بةرز نةكردةوةپالكارمتان

  .ذةنگة ببايةتة هؤي درووستبووين ذق و قني لة يةكتري هةم الي ئثمة و هةم الي ئةوان
: لةو هةصمةتة بةربةستكردنانةدا كة من بؤ خؤم تثدا بةشدارمي كردووة، تووشي كثشةي زؤر بووين وةك

ايا ئثمة دةبوا ذثگاي ئةوانةش كة دةيانةويست لةو بينا يان بنكة سةربازيية كة بةربةست كرابوو، بثنة ئ
دةرث، بةربةست بكةين؟ ئايا ئةگةر كةسانثك لة شوثنثك ذابگري و نةهثصي جوصة بكةن، لة خؤيدا 

ةتا باري فيزيكي؟ ئةجنامداين توندوتيژي نية ئةگةر چي بةربةستكردن زياتر اليةين سايكؤلؤژي هةية ه
 بدرث وةژوور كةون، ماشيين فرياكةوتن، پاسي قوتايب هةصگر و ئةوانةي كة بة هيچ كامانةذثگا بة 

  جؤرثك پثوةندييان بة كثشةكةوة نية؟
بةربةستكردين ماشني يةكثك لة پثچةصپثچترين و هةروةها پذمةترسيدارترين شثوةي خةبايت نافةرماين 

سراوي لة نثو ماشينةكةيدا دةكذث خؤي بدا بة نثو زجنريةي ئينساين لثخوذ لة بةرنةنا. مةدةنيية
دا قةتارثكي بارهةصگر كة چةكي بؤ 1987لة سثپتةمربي ساصي . بةربةستكردندا و خةصك لةت و پار بكا

.  و بة سةريدا تثپةذي Brian Willson ئةمريكاي ناوةندي لث بار كرابوو، خؤيدا بة سةر براين ويلسؤندا
بةشداربوواين ديكةي هةصمةتةكة .  ديكة كردبوويةكاينقةتارةكةي هثواش نةكردبؤوة وةك جارلثخوذةكة 

ناوبرا نةمرد . فريا كةوتبوون خؤيان لة سةر هثصي ئاسنةكة فذث بدةن بةصام براين ويلسؤن فريا نةكةوتبوو
هؤي پتةوتربووين سةرةذاي ئةم كارةساتة، هةصمةتةكة زياتر بووة . بةصام هةر دوو القةكاين لة دةستدا

ئةو پثيواية ئةم شؤذشة هثندثك جار نرخي گةورةي دةوث . باوةذي براين ويلسؤن بة خةبايت ناتوندوتيژي
 20. هان دةدا كة بة سةر ترس و دصةخورپةكانياندا زاص بنيهةربؤية ئةو كةساين ديكة. كة دةبث بيدةين

خةصكثكي زؤرتر لة هةصمةتةكاين نونبثرگ لة كارةسايت وة بةر كةوتين براين ويلسؤن بوو بة هؤي ئةوة كة 
 . بةشداري بكةنCalifornia Naval Weapons Station ئيستگةي

كثشةي گةورةي ئةخالقي لثرةدا ئةوةية كة ئايا لة هةلومةرجثكي ئاوادا بةربةسنت هةصگريث و ذثگةي 
دةست لة بةربةستكردن ئةگةر هاتوو گرووپثكي دؤستان بذياريان دا كة . هاتووچؤ ئاواصة بكرث يان نا

هةصبگرن ئةوة دةبث پثش لة هةموو شتثك لةوة دصنيا بن كة تثكذاي گرووپةكة لة كايت دياريكراودا شوثنةكة 
ئةگةر هاتوو تاقة كةسثكيش شوثنةكة بة جث بثصث ئةوة لثخوري ماشينةكة هةلوومةرجةكة بة . بة جث دثصن

وة ئةگةر هاتوو ئةو ماشينةكةي ئاژووت ئةوة پامشاوةي هةصة لثكدةداتةوةو لة اليةن خؤيةوة وابري دةكاتة
  .بةربةستكةراين ديكةش ذثگاكة چؤص دةكةن

ةوة لة هةصمةتثكي بةربةسيت ذثگادا كاتثك ماشينةكان وةذث كةوتن لة نةكاو زانيم كة مگثذابؤي دؤستثك 
ومةرجي وادا يان ئةوةية لة هةلو.  هةموو هةصاتوونلة چةقي ذذثگاكةدا بة تاقي تةنيا ماومةتةوةو هاضاالن

بةصام كثشةكة لثرةداية ئايا گرووپثك . دةبث هةموو پثكةوة ذثگا چؤص بكةن يان كةس بة تةنيا نابث بيكا
دةتوانث دصنيا بث كة هةموو ئةنداماين گرووپ دةتوانن هاوكات ذثگاكة چؤص بكةن؟ ئةگةر هاتوو لة كاتثكي 

لة هةمان [بث كث دةزانث لة هةمانكاتدا گرووپثكي ديكة وادا گرووپثك تواين بة تةواوي لة خؤي دصنيا 
  بذياري نةداوة كة بة شثوةيةكي ديكة جبووصنةوة؟ ] هةصمةتدا

                                                 
20  
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هةصمةتبةراين بةربةسيت ذثگة . بة جث هثشتين لة نةكاوي هةصمةيت بةربةسيت ذثگا هةصبژاردنثكي باش نية
ئةمة لة خؤيدا ئةوة دةخوازث .  بة جث ناهثصنين هةصمةتةكةيانشوثدةبث دژبةرةكةيان دصنيا بكةن كة ئةوان 

يان ئةوةتا نابث . كة تةنانةت هةصمةتبةران ئةگةر هاتوو ماشينيشيان بة سةردا پةذاندن، هةصنةيةن
ذثگا يان ) داناين بةرد و بلؤك(دةتوانرث بة هؤي بةربةستكردين فيزيكي . ةنبةشداري هةصمةيت ئةوتؤ بك

  .  مةترسي ماشني پةذاندن بة سةر بةربةستكةراين ذثگادا پثشگريي بكرثگفتگؤي پثشوةخت لة گةص دژبةر لة
بةصام . ئةگةر هاتوو بةربةستكردنثك بة شثوةيةكي فرة باش ئورگانيزة بكرث ذةنگة كارايي خؤي هةبث
 باشي جؤري هةصمةيت بةربةستكردن لة خؤيدا ئةوةندة زةمحةتة كة نابث لة پلةي يةكةمدا وةك شثوازثكي

خةبايت بةربةستكردن لة ] هةر وةك پثشتريش ئاماژةي پثكرا. [فةرماين مةدةين هةصبژثردرثخةبايت نا
خةبايت بةربةستكردن لة خؤيدا زياتر وةك . بث كاريگةرة و بة هيند ناگريدرث وصاتاين باكووري ئوروپادا

مة وادةكا ئة. جؤرثك خؤپيشاندان دةچث هةتا وةك شثوةيةك لة شثوازةكاين خةبايت نافةرماين مةدةين
كة بةربةستكردن ئةو كاريگةرييةي كة لة نثو كةلتووري ئةصمان و ئةمريكادا هةيةيت لة باكووري ئوروپا 

داگريكردن يان دةستبةسةردا "شثوازثكي ديكةي هةصمةت كة لة بةربةستكردن نزيكة شثوازي خةبايت . نةيبث
  ".گرتنة

  
  دةستبةسةرداگرتن

رووپثكي دؤستان خؤي بة شوثنثكدا دةدا و دةسيت بةسةردا دةگرث كة دةستبةسةرداگرتن بةو مانايةية كة گ
يةكثك لة گةورةترين دةستبةسةرداگرتين ئاشتيخوازانة لة . لةو شوثنة كاروبارثكي ذؤخثنةر لة ذؤژةضداية

لة ماوةي دة ذؤژدا لة نثوان يازدة . سةحراي نثضادا ئةجنام درا كة لةوثدا تاقيكردنةوةي بؤميب ناوكي دةكرا
 قسةي ئةوة 21. دةستبةسةرداگرةكان، دةستبةسةر كران لة كةس2065 النيكةم 1988هةتا بيسيت مارسي 

لة ئةمريكاي التني و باشووري ئةفريقا بث ماص . هةية كة دوو ئةوةندةي هةژماري ئاماژةپثكرا خةصك گرياون
. ان كشتووكاصي تثدا دةكةنيان خانووبةرةي دةنثودا دةكةن ي. و بث زةوييةكان دةست بة سةر زةويدا دةگرن

 و داگريي لة ماوةيةكي كوريت چةند ذؤژةدا بة هةزاران فةقري و هةژار باركةو بنةيان لة شوثنثك دةخةن
لة هةلوومةرجي وادا هةژارةكان دةستپثشخةري دةكةن و شوثنةكة بة جث ناهثصن هةتا دامودةزگا . دةكةن

  .بةم شثوةية خةبات درثژةي دةبث. دةوصةتةييةكان شوثنثكي ديكة بؤ ئةوان دةبيننةوة
ئةمة بةو ماناية كة بة پثي ئةوة كامة گرفيت وةك . دةستبةسةرداگرتن شثوةيةكي زوو گؤذدراوي ذثكخستنة

  . پثشگرتن و گرياين دةستبةسةرداگرةكان بثتة گؤذث خةباتةكةش شوثن يان كاتةكةي دةگؤذدرث
و بةسةرداگرتندا ئةوةية كة لة ذاستيدا نثوةرؤك يةكثك لة هةصة زؤر دووپاتكراوةكان لة خةبايت دةست

ئةگةر هاتوو دةستبةسةرداگرتن تةنيا دةستبةسةرداگرتن بثت و . ماناي دةستبةسةرداگرتن ذةچاو ناكرث
ئةگةر .  و تةنيا ژانة سةرةي بةدواوة دةبثهيچ ديكة ئةوة لة ذاستيدا ئةم جؤرة خةباتة زؤر بث ماناية

 تثكةص بكرث  ديكةؤرثك لة گةص شانؤ، شثعرخوثندنةوةو كاري كةلتووريهاتوو دةستبةسةرداگرتن بة ج
بؤ منوونة لة سويدا تثكؤشةراين . ئةوة لثرةداية كة وةك سيمبؤلثك مانا دةداو دةتوانث كاريگةر بثت

ئاژووتين تثدا  ئاشيت بة هؤي هاوكاري جوتثرةكانةوة دةچن ئةو پارچة زةوييةي كة تاقيكاري چةك
يان ئةوة لة ئينگةلتةرة، ژنان بة هؤي دةواودةرماين . و دةيكةنة زةوي بايةردةكرث، دةچثنن 

  .خؤجوانكردنةوة، سيمبؤلةكاين ژيانيان لة سةر ديواري سةربازخانةيةك نةخش كردبوو
بؤ منوونة . هةصةيةكي ديكة لة خةبايت دةستبةسةرداگرتندا ئةوةية كة وةخيت هةصمةتة دياري ناكرث

مانيان گرتبوو و گوتبوويان  پةناي دةرگةي هؤصي توربيين وزةي ناوكي رينگهاصژمارةيةك تثكؤشةر لة 
كةواية . كارمةنداين ئةوثش وةصاميان دابؤوة. ئثرة بة جث ناهثصن هةتا كاري ئةم وزةي ناوكيية ذانةگريث
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و و الي ئثوارة تثكؤشةرةكان شوثنةكةيان بة جث هثشتبو. فةرموون هةتا كاتثك پثتان خؤشة لثرة دانيشن
  . نذؤيشتبوو

هةصمةيت دةستبةسةرداگرتن دةبث بة . مرؤض هةميشة لةوة بة تةواوي دصنيا نية كة ئايا دةگريدرث يان نا
شثوةيةك ذثكبخرث كة بتوانث هةم لة كايت گريان و هةم لة كايت بة هيند نةگرتندا سةركةوتن وةدةست 

اجني هةصمةت و ئاماجني كؤتاييدا جياوازي شثوةيةك بؤ ئةوة بگةين بة ئامانج دةبث لة نثوان ئام. بثنث
نث ئةوة بث كة لة ماوةي دوو سةعاتدا لة نثو بيناي وزةي ابؤ منوونة ئاماجني هةصمةت دةتو. دابنثن

ئاماجني كؤتايش ئةوةية كة لة بايت وزةي . وزةي با درووست بكرث] سيمبؤليكي[ناوكيدا، دةزگايةكي 
ئةگةر لة هةصمةيت ذينگهاصس . ث و جثگةي وزةي ناوكي بگرثتةوةناوكي جؤرةكاين ديكةي وزة پةرةي پثبدر

وزةي با درووست بكراباية، با پاسةوانانيش پثشيان بةم كارة بگرتباية ئةوة كردةوةي ئةوان مانايةكي 
  .سيمبؤليكي گرينگي دةبوو

  
  هةصمةيت كةمپ

ا زؤر برةوي پةيدا كرد شثوازثكي جثگاي سةرنج لة دةستبةسةرداگرتن كة لة دةيةكاين هةشتا و نةوةد
لة كاتثكي دياريكراودا لة پةناي ئةو شوثنةي تثكؤشةرةكان . هةصمةيت لثداين كةمپي كايت بةرهةصستكاريية

  .كة لة دژي بةرهةصستكاري دةكةن، كةمپ لثدةدةن و لةوث دژين
 Greenham يةكثك لة بةنثوبانگةكان كةمپةكان، كةمپي ژنان لة بنكةي چةكي ناوكي گرينهةم كامن

Commonلة پاش ئةو كةمپة دةتوانرث سةدان كةمپي ئاشيت ديكة لة بنكة سةربازييةكان لة كات و .  بوو
  . شوثين جياوازدا لة ئوروپا و ئةمريكا ناوبربثن

لة دةيةي هةشتاكاندا اليةنگراين ئاشيت لة ئةمريكا بةذادةيةك لة كردنةوةي كةمپةكاندا چوونة پثش كة 
ئةمة وايكرد كة بريؤكةي كةمپ .  گرووپةكانة كة لة كردنةوةي كةمپدا بةشداري بكةنئةركي هةمووپثانوابوو 

لة نثوةذاسيت دةيةي هةشتاكاندا كردنةوةي .  هةتا لة ئوروپابثلثدان لة ئةمريكا زياتر سةقامگريتر ب
وو لة لة دژي هاوكاري لة گةص حكوومةيت سپي ئةفريقاي باش) ئاپارتايد(كةمپي دژي هاصاواردين ذةگةزي 

  . هةموو اليةك لة باكووري ئةمريكادا دةسيت پثكرد
لة سويدا هةوصي ئثمة ئةوة بوو لة ماوةي كردنةوةي سث كةمپي چةكداماصيندا بريؤكةي لثداين كةمپ لة 

 لة ئاگوسيت ئةم بريةي ئثمة بة شوثنةكاين ديكةشدا بصاو بؤوةو. گةص هةصمةيت پالگبيلي تثكةص بكةين
 كةمپثكي بالگبيل بة بةشداري تثكؤشةراين دوازدة  Faslane لة نزيك بنكةي تريدةن لةدا لة سكؤتالند 1998

  . وصات كرايةوة
يةكثك لة خاصة بةهثزةكاين لثداين كةمپ ئةوةية كة ديالؤگثكي بةردةوام و نةپچذاو لة ماوةي كةمپدا لة 

كاريگةري خؤي دابنث لة ئةم شثوازي خةباتة وا دةكا كة بةرهةصستكاري . گةص اليةين دژ دستپثدةكرث
منوونةيةك لةم . كاتثكدا بريةكان زؤر لةيةك جياوازن و پشتگريي قووص بؤ تثذوانيين اليةين دژ هةية

 Senca Army لة بنكةي Womens Peace Encampmentپثوةندييةدا كةمپي گرووپي ژناين ئاشتيخواز 
Depot ةي دانيشتواين ئةو شوثنة لة بنكة كةمپةكة لة شوثنثكدا هةصدرا كة زؤرب.  لة ئةمريكا بوو

 تةنانةت پؤليس زاين كة پياوثك بة تفةنگةكةيةوة. باروودؤخثكي ئاصؤز بوو. سةربازييةكة كاريان دةكرد
  .  و بةتةماية تةقةيان لث بكاوة دووي ژنةكان كةوتووة

كةس لة نثو بنكةكة بةصام بة تثپةذبووين كات ژنةكان توانيان هثندثك پثوةندي ، لةوانة لة گةص ژمارةيةك 
كاتثك نيو ساص دواي ئةو ذثكةوتة من لة هةصمةتثكدا هةر لةو شوثنة بةشدارمي كرد، بة باشي . ساز بكةن

  .ديار بوو كة چؤن ئثمة بة بث زةمحةت دةمانتواين ديالؤگ لة گةص ئةو كةسانة بكةن كة پثشتر دژ بوون
 مةزةندةي ئةوة بكرث هةموو شارثك لة دژت شثوازي لثداين كةمپ دةتوانث بةكار بربث تةنانةت ئةگةر

زؤر گرينگة كة لةم خةباتةدا ذثز و حورمةت بؤ كةساين دةوروبةرو نيشتةجثي شوثين كةمپ . ذادةوةستث
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ةيةك ژندا هةبوو كة بة زانابوون مار گرفيت لة گةص ژWomens Peace Encampmentگرووپي  . دابنرث
هةر بؤية گرووپةكة ناچار بوون دةورةيةكي پةروةردة بؤ . دةكرد ساز داگؤنگةصيان لة نثو خةصكي دةوروبةر

لة پةروةردةكةدا باسي وةك . وةةنة دةبوو، بكياترژنة تازةهاتووةكان كة ذؤژ لة گةص ذؤژ ژمارةيان ز
، فيمينيسم و مثژووي ناوچة خرانة )دژي هاوجنسگةرايي (خةبايت نافةرماين مةدةين، هؤمؤفؤيب

  . ذؤژةضةوة
 Women`s پةكة ناميلكةيةكي تايبةيت ذثنمايي لة پةجنا و دوو الپةذةدا لة ژثر ناويهةروةها كةم

encampment for a future of Peace & Justiceكتثبثكي هةر لة اليةن ئةم كةمپةوة  .22 بصاو كردةوة 
  . [...] لة سةد الپةذةدا بصاو كرايةوةتايبةيت پةروةردة

 
  سةرپثچي ويژداين

هةصمةتةكان لة اليةن ئةو هاووصاتيانةوة . ةبث بة بريكردنةوةي قووصةوة بكرثنافةرماين مةدةين د
نافةرماين مةدةين وةك  هةر بؤية. بةئةجنام دةگةيةندرثن كة خوازياري پثشخستين دميؤكراسني

اين ئاسايي ئةركي وةپثشخستين يبةصام پثويست ناكا تةنيا هاووصاتي. انة دةناسرثيگؤثپثنةداين هاووصاتي
شثوازثك لة نافةرماين مةدةين كة كةمتر دثتة ذؤژةضةوة، شثوازي . اسي خبةنة ئةستؤي خؤياندميؤكر

 كة ذةنگة لة رانة ئةرك و كا ئةجنامداين ئةوئةمة بةو مانايةية كة كارمةندانثك لة. ةييسةرپثچي ويژدان
پثشةدا ئةو دثك نامةي كاري هثننلة پةميا. گةص باوةذ و ويژداين ئةوان بكةوثتة ناتةبايي، خؤببوثرن

شيانة بة كارمةندان دراوة ئةگةر هاتوو ويژداين ئةوان بة پذاين لة بةر كارةكةيان ئازاري دي، ئةوة لة 
  .ئةجنامداين ئةو كارة خؤ ببوثرن
 بة باشي پالين بؤ دابرثژرث ئةوة دةتوانث هةر وةك نافةرماين مةدةين ئةگةر هاتوو سةرپثچي ويژداين

. چووم الرش فالكثنبةري، لثخوري قةتار ببينم، خةريكي ذةنگكردين باندرؤل بووكاتثك من . كاريگةر بثت
الرش لة اليةن چةند كرثكارثكي ئيزگةي قةتارةوة ئاگادار كرابوو كة ئةو قةتارةي كة ئةو بؤ شةوث لة 

كي ئةو من و چةند هةضاصث. ئيزگةي ئودةضاالوة بؤ بةندةر لثيدةخوذث، تؤپةكاين بووفوورشي لث باركراوة
ئةو واگنةكاين هةصكري چةكةكاين بة باشي بة قةتارةكةوة گرث دا بةصام . ديكةي داوةيت سةر كارةكةي كرد

  .لة لثخوذيين خؤي بوارد و لة پثشةوةي قةتارةكة بؤي دانيشت
لةم پثوةندييةدا خؤبواردن لة چوونة .  سةرپثچييةكي كراوة لة فةرمانثك يان ياسايةكةسةرپثچي ويژداين

  . ة نثوبانگنزؤر بيان نةداين زةكات سةربازي 
لة .  لة الي هثندثك پثشةي ديكة بووةتة شتثكي ئاساييبةصام لةم ساصانةي دوايدا سةرپثچي ويژداين

 لة نؤروثژ بةشثكي زؤر لة كرثكارةكاين تةلةفووخنانة لة گرثداين تةلةفوون بؤ 1989زستاين ساصي 
وان لة اليةن سةنديكاي كرثكاري هةرمثةكةيان و هةروةها ئة. كؤنسولگةري ئةفريقاي باشوور خؤيان بوارد

  . تةلةفوون و كةمپيؤتري شاري ئوسلؤ پشتگرييان لثكرالة اليةن سةنديكاي 
 ئةوانيش بة هةمان 23.كرثكارةكاين بةندةر لة بارگرتين چةكووچؤص خؤيان بوارد) سويد(لة يؤتؤبؤري 

 ،هةر ديسان لة يؤتؤبؤري پؤليسثكي بةرپرس. ان لثكراشثوة لة اليةن سةنديكاي كرثكاراين بةندةر پشتگري
لة ناردنةوةي پةنابةرثك كة حوكمي دةركراين دةرچوو بوو خؤي بوارد لة بةر ئةوة ئةو پثيوابوو دةبوا 

  .پةنابةركة مايف پةنابةري پث بدراباية
ة سةرپثچي ويژداين ئةوةي كة لةم نثوةدا زؤر باصكثشة ئةوةية كة هةتا دث و زؤرتر سةنديكاكان پشتگري ل

ئةگةر هاتوو سةندياكاكان پشتگريي لة سةرپثچي ويژدان نةكةن ئةوة بةداخةوة لةو . كرثكارةكان دةكةن
  .  و دةكةونة پاص شةريكةكان بةردةدةنكاتةدا اليةين كرثكارةكارةكان
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انكؤكاين ز. هثندثك لة سةنديكاكان كؤرسي تايبةت بة سةرپثچي ويژدان بؤ ئةنداماين خؤيان دةكةنةوة
  . تايبةت بة پةروةردةي كؤمةصايةيت و شوثنة پةروةدة ئازادةكانيش كؤرسي لةو بابةتة دةكةنةوة

. سةرپثچي لة ويژدان نابث لة گةص دةرچووين بةدزي لة ژثر كار و ئةركي پث سپثردراو تثكةصاو بكرث
ةوةيةك كة لة بنةذةتدا كراوةي دةبثتة هؤي ئةوة كرد. سةرپثچي هةموو كاتثك دةبث ئاشكراو كراوة بثت

  .كةسيية ببثتة كردةوةيةكي سياسيو ئةخالقي 
گؤذيين كار لة اليةن كةسثكةوة لة بةر ئةوة كارةكة ويژداين ئةو كةسة ئازار دةدا ديسان نابث لة گةص 

بةصام . ذةنگة الي هثندثك كةس گؤذيين كار باشترين ئةصتةرناتيض بثت. سةرپثچي ويژداين تثكةصاو بكرث
 لة گةص سةرپثچي ويژداين ئةوةية كة لة ئةجنامداين كارثك كة هةصةيةو ذاست نية خؤ ببوثردرث ئامانج

ئةمة بةو ماناية كة سةرپثچي ويژداين تةنيا لة شوثين كاردا . يان ئةوة پثش بة كاروبارثك بگريدرث
  . بةذثوةدةچث

...  
ار برا ئةوة دةتوانث شثوازثكي زؤر سةرپثچي ويژداين ئاشكرا ئةگةر هاتوو بة شثوةيةكي پان و بةرين بةك

هةموو نابةرابةرييةكان لة شوثنة . كاريگةر بثت بؤ پثكةوةناين كؤمةصگايةكي بةرابةر و يةكسان
زؤر ئاسايي نية كة زوصم و زؤر بة شثوةيةكي . جياجياكاين كاردا دةگةذثتةوة بؤ فةرمانبةري فةرمانبةران

پثچي  كة پةرة بة سةر ئةوةيةدا گةورةكان لة نافةرماين مةدةنيهةر بؤية يةكثك لة ئاماجنة. ئثدةئال بكرثت
 پثويستة پثوةندي باش لة گةص ،بؤ ئةوة سةرپثچي ويژداين لة شوثين كار بةذثوةبچث. ويژداين بدرث

دامةرزاندي ئةم پثوةندييةش پثويستة هةم پثش هةم باش هةصمةيت سةرپثچي . هاوكاراندا دامبةرزث
ر هاتوو ئةم پثوةنديية پشتگوث خبرث ئةوة لة خراپترين حاصةتدا ديالؤگي ئةگة. ويژداين دامبةرزث

  .نافةرماين مةدةين لة گةص هاوكارندا تووشي زةمحةيت و تةنگوچةصةمة دةبث
  

  خؤبوواردن لة چوونة سةربازي
بةداخةوة زؤربةي . يةكثك لة شثوة ئاساييةكاين سةرپثچي ويژداين خؤبوواردن لة چوونة سةربازيية

كاري سةرپثچةكةري ئةوان دةتوانث . اردوان لة چوونة سةربازي ئةم سةرپثچيية لة بثدةنگيدا دةكةنبووخؤ
زؤر كةسي ديكة بؤ ئةم كارة هان بدا ئةگةر هاتبا و ئةوان بةرگةي ناردن بؤ چوونة سةربازي بنثرنة 

ن لة كايت مةحكةمةكان يان ئةوة كتثيب ذثنمايي خؤبواردن لة چوونة سةربازي لة نثو سةربازةكا
كاتثك يةكثك .  گرووپثكي دؤستانيان دامةزراند،كؤمةصثك) سويد(لة سكؤنة .  بصاو بكةنةوةكردنداخزمةت

لةوان بؤ چوونة سةربازي بانگهثشنت بكرابا ئةوة تثكذاي كؤمةصةكة دةچوونة سةربازخانة و بةم شثوةية 
. ة هةم بؤ ژنان و هةم بؤ پياواننيشانيان دةدةا كة خؤبوواردن لة چوونة سةربازي ئةركثكي بةكؤمةص

هةروةها تثكؤشاين ئةم گرووپة دةبووة هؤي پشتگرييةكي قامي لة نةچوونة سةربازي و چثكردين پثوةندي 
  .لة گةص سةربازةكاين ديكة

ژمارةيةك ئةو فؤرمةي كة . خؤبوواردن لة چوونة سةربازي دةكرث بة زؤر شثوةي جؤراوجؤر ئةجنام بدرث
 بؤ سةربازي خؤ انهثندثك لة ناونووسكردين پثشوةخيت خؤي. ؤيان دث پذناكةنةوةلة سةربازخانةوة ب

ژمارةيةكيش . هثندثكيش بثدةنگي دةپارثزن هةتا كاتثك لة سةربازخانةوة بةدواياندا دةنثرن. ندةبوثر
پثشوةخت نامةيةك بؤ سةربازخانة دةنثرن و بةنووسراوة ذادةگةيةنن كة ئةوان لة بةر هثندثك هؤكاري 

  . و بنب بة سةربازرينسيپي ناتوانن هاوكاري لة گةص ئةرتةشدا بكةنپ
دا بانگهثشتين سةربازي بؤ قشووين ئةندازياراين 1992كةسثك بة ناوي ماگنوس ئثكلوند لة ژانضييةي 

 بة ناوبراو دةدرث ئةويش كصاوة ئاسنينة AK4كاتثك كة چةكثكي . كرا) سويد(ئةرتةش لة بودن 
دواتر ماگنوس گثذايةوة؛ من . دادةنث و بة هؤي چةكوشثكةوة چةكةكة لة كار دةخاسةربازييةكي سةروژثر 

ئةو لة سةر ئةم هةصمةتة . يانث خؤم لة توندوتيژي داماصم. دةمةويست وةك سةرباز خؤم چةك بكةم
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ئةوة يةكةم جار بوو كة سةربازثك هةصمةيت پالگبيلي لةو چةشنة . الگبيليةي چوار مانگ زينداين كراپ
  .ام بدائةجن

ماگنوس ئثكلوند و ئةو . شي بكرثتةوةچوونة سةربازي كثشةي نةمةحكةمة فورومثكي گرينگة بؤ ئةوة 
 كة بة تةما بوون لة چوونة سةربازي ة كةسانبانگهثشيت ئةوگرووپة دؤستانةي كة ئةو كاري تثدا دةكرد 

ةرگرينامةي ماگنوس و هةروةها ئةوان لة گوثگرتن لة ب. خؤببوثرن بؤ دانيشنت و گوثگرتن لة مةحكةمة كرد
دةكرث بگوترث كة مةحكةمةكةي ماگنوس بوو بة . شاهيدةكان دةيانتواين زياتر لة كثشةكة نزيك ببنةوة

  .فورومثك بؤ زياتر تثگةيشنت لة خؤبوواردن لة چوونة سةربازي
  

  ئةرث لة پث كردين پثصاوي دارين جؤرثك سابوتاژة؟
سةدةيةك لةمةوبةر .  سةرچاوةي گرتووة دةداة ماناي كةوشي دارينسابوتاژ لة وشةي فةرانسايي سابوت ك

سابوتةكان بةو كرثكارة فةرانساييانة دةگوترا كة لة كايت كاركردندا وا شلوشةوثق، بث موباالت و تةمبةص 
 وشةكة لة بايت ،ئةو سةردةمة. دةكةوتنة پثش چاو كة وةك ئةوة وابوو كةوشي دارينيان لة پث داية

دواتر وشةكة بة شثوةيةكي بةربصاو لة زماين . سي تةنيا جنثو و وشةيةكي سووك بووچةمكثكي سيا
 بة زانابوون شتوومةكةكانيان وةك كارگةكانپاشان سابوتاژ بةوة دةگوترا كة خاوةن . ذؤژانةدا بةكار برا

وانةي بذياري يان ئةوة كرثكارةكان بة پثچة. چؤن وابوو سازنةدةكرد و مةوادي بثكةصكيان تثدا بةكار دةبرد
خاوةن فابريكاكان مةوادي باشيان لة شتوومةكةكاندا بةكار دةبرد سةرةذاي ئةوة ئةو شتوومةكانة بؤ 

  . جوتثرة هةژارةكان ساز دةكران
داستانثكي ديكة لة پثوةندي لة گةص . دواتر واي لثهات كة سابوتاژ ماناي تثكدان و خراپكردن بةخؤوة بگرث

ژمارةيةك كرثكارةكان   ذاستيدا وشةي سابوتاژ لةوةوة سةرچاوةي گرتووة كةلة ؛ي سابوتاژدا ئةوةيةةوش
ئيمذؤكة سابوتاژ لة گةص هةصمةيت بؤمبهاوثژي . كةوشي دارينةيان فذث داوةتة نثو مةكينةي فابريكايةك

لة بةر ئةوةش هةصمةيت وا بة هيچ شثوةيةك لة خةبايت نافةرماين مةدةنيدا جثگةي نابثتةوة . گرث دةدرث
  .ةوة من لةم كتثبةدا باسي مانا و لثكدانةوةي سابوتاژ لة ذابردوودا دةكةمئ

 لةو ماوةيةدا كة سةرنووسةري ذؤژنامةي  Albert Jensen نووسةري پذكاري سويدي ئالبثرت يةنسثن
يةكثك لة . ، زجنرية وتارثكي لة سةر سابوتاژ نووسيووةبوو" كرثكار"سينديكاليسيت ئاربثتارةن 

دا 1912ن وتارةكان لةو زجنرية نووسينةدا وتارثكة كة لةودا باسي ئةوة دةكرث كة لة ساصي بةنثوبانگتري
، لثكؤصينةوةيةك "سابوتاژ چيية؟"لة اليةن گةجناين حيزيب سؤسياليستةوة پثشنيار كرا كة لة سةر ئةوة 

 و  Paul Delesalle پؤل دثلثسالث  كرثكارةكاين وةك لةو وتارةدا ناوبراو دةنووسث بؤ يةكةم جار.بكرث
 Emil Pouget ئثميل پوژث

پووژث پثيوابوو .  بوون كة چةمكي سابوتاژيان هثناية نثو يةكيةيت سةنديكاكاين نةتةوةيي فةرانسا 
كاري خراپ بؤ . "ةقدةست دةداهسابووتاژ كردةوةيةكة كة لةودا كرثكار بة زانابوونة هةوصي زيادكردين 

ةقدةست شوثين هخاوةنكار باش بزانث كة ئاكامي كةمي " كة ئةمةش لة بةرئةوةية". ةقدةسيت خراپه
بريةكة ئةوة دةبث كة كرثكارةكان گوثذايةصي باشي ." ذاستةوخؤ لة سةر سةرمايةكةي دادةنث

 دةخوثنن و لةو سؤنگةيةوة فثري ئةوة دةبن كة هثزي كار لة كارگةبةرپرسةكانيان دةبن يان ئابووري 
  . دةبثتة هؤي ذووناكاييئةمةش بة هثوري. خؤيدا شتوومةكة

ئةگةر پارةي كةم دةدرث ئةوة شتوومةكي كةم . ئةها، نرخي باش، شتوومةكي باشي دةوث -
ةقدةستثكي باشم پثنادرث دةبث كارثك بكةم كة هثزي كاري كةم هلة بةر ئةوة من . وةردةگريدث

  . وةكار خبةم و شتوومةكي خراپ وةبةرهةم بثنم
يةكةم، شتوومةكي . اريدا بة شثوةيةكي سةرةكي دوو خوثندنةوةي لثكراسابوتاژ لة نثو بزووتنةوةي كرثك

بةرهةمهثناين .  لة بةرانبةر هةقدةسيت كةمدادووةم كةمكردنةوةي قازاجني فابريكا. خراپ وةبةرهةمهثنان
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هةروةها ئةو كرثكارانةي شتوومةكي . شتوومةكي خراپ زؤر جار زةرةرةكةي دةگةذثتةوة بؤ مةسرةفكةران
ئالبثرت يةنسثن سابوتاژ وةك شثوازثكي گوجناوي  هةر بؤية . بةرهةم دثنن، ديتنةوةيان ئاسانةخراپ وة

چوونكة ئامانج لة سابوتاژ ئةوة نية كة زةربة لة مشتةري يان مةسرةفكةر بكةوث بةصكوو . خةبات داناناث
  .مةبةست ئةوةية قازاجني خاوةنكار بكةوثتة ژثر تةوژم

ئةم شثوازة لة قازاجني . مةوداي كار وةك شثوازثكي كاريگةر ذةچاو كرابة پثچةوانة كةم كردنةوةي 
 ئةوة بوو كة لة ماوةي وتووثژ لة گةص خاوةنكاردا كرثكارةكان هةقدةسيت خؤيان دامانگرتنبةرانبةر 
چوونكة لة كايت مانگرتين دوورودرثژدا كرثكارةكان و بنةماصةكانيان تووشي گرفيت زؤر گةورة . وةردةگرت

. وةك دةركةوت سابوتاژ شثوازثك لة خةبايت كرثكاري بوو كة لة شوثين كاردا بةكار دةهات. ندةهات
هةروةها دةكرا لة سابوتاژ لة كايت مانگرتندا بؤ . ئامانج ئةوة بوو كة قازاجني كارگة بگةيةننة النيكةم

كة ئةوان لة بةشة بؤ ئةمةش پثويست بوو . ئةوة ژمارةيةك كرثكار مانگرتنةكة نةشكثنن، كةصك وةرگريث
  . دوور خبرثنةوةكارگةگرينگةكاين 

 بانگةشةي ئةوةي دةكرد كة سابوتاژ كردةوةيةكي بة پةلة و ئالبثرت يةنسثن زؤر بة لةخؤذاديتووييةوة
بةصكوو سابوتاژ كردةوةيةكة كة بة . خؤبةخؤ يان لة ذووي قني و تووذةيي و تثكةصاو لة گةص هةست نية

بة پثي يةنسثن هاوكات لة گةص سابوتاژدا دةبث لة گةص خاوةنكار وتووثژ و . رثبريكردنةوةو پالنةوة دةك
 ژثر باري وتووثژ و ةئةگةر هاتوو خاوةنكار نةچوو. گفتؤگؤ بؤ گةيشنت بة ذثكةوتننامة دةستپثبكرث

 گفتوگؤ ئةوة ئامانج لة سابوتاژ ئةوةية كة اليةين سثهةم يانث شتوومةككذ خبرثتة نثو كثشةكةوةو وادار
بة پثي بؤچوونةكاين ئالبثرت يةنسثن سابوتاژ شيانثكي زؤر دةدا بة .  مل بؤ وتووثژ ذابكثشثبكرث
بةصام ئةو پثيوابوو كة سابووتاژ دةبث بة ئينتيليجينسياوة .... ةكان كة قازاجني كارگة دابةزثننكرثكار

ووذاي گشيت لة دژي  دةتوانث بري بةتةنياخراپكاري و بةرهةمهثناين شتوومةكي خراپ. ئةجنام بدرث
بةتايبةت سابوتاژ كاتثك دةتوانث باشترين ئاكامي هةبث كة بة . كرثكارة سابوتاژةكان هةصگةذثنثتةوة

هةر ئةمةش دةبثتة هؤي ئةوة كة زؤر بة زةمحةت بتوانرث كرثكارة . شثوةيةكي ياسايي بةذثوة بچث
  .بةرهةصستكارةكان سزا بدرثن

 هةمان پثوةري ئةخالقي ،ئةوانةي كة لة دژي سابوتاژ ذادةوةسنتئالبثرت يةنسثن لةو بذاويةدا بوو 
  ئامانج لة سابوتاژچونكةسابوتاژ لة جثي خؤيةيت و مايف سابوتاژكةرانة . بوروژوازي بةكار دةبةن

  . بة بث ئةوةي ئامانج تةنيا شثواندن و خراپكاري بثية،وةدةستهثناين پثكةهاتةيةكي بةرزي كؤمةصايةتي
چوونكة ئامانج ناتوانث پريؤزي ببةخشث بة . راديسيؤين خةبايت ناتوندوتيژي هةصةيةئةمةش بة پثي ت

هةروةها ئةخالقي بوذوژوازي تةنيا لة بةر ئةوة بوذوژوازيية ناكةوثتة ژثر .  چةشنة كةرةسةيةكهةموو
خراوي پرةنسيپة ليرباصييةكان كة ئيمذؤ لة اليةن ذثك. كليشةيةكي سؤسياليستييةئةمة لة خؤيدا . ذةخنة

بريي پاراستين . نةتةوة يةكگرتووةكانةوة وةك مايف مرؤض پةسةند كراون هةم پثويسنت و هةميش باشن
ئةمةش ذاست لةو . هةرمثي كةسييةيت لة خؤيدا پثوةندييةكي بةهثزي لة گةص تراديسيؤين بوذوژواي هةية

ئةم . حاسيت پريؤزيبارةوة گرينگة كة ئيزن بة بينينثكي ئةخالقي نادا كة كةرةستة بگةيةنةتة 
  .پرةنسيپانةش هةروةها دةبث لة كايت هةصسةنگاندين سابوتاژدا ذةچاو بكرثن

. بوتاژ لة كؤمةصگةكاين ذؤژئاوادا شثوازثكي پةسةند بثتسامن بؤ خؤم لةو بذوايةدا نيم كة بةكار بردين 
. ث ئةوة بناسرثيتةوةبريي بنةذةيت لة سابوتاژدا ئةوةية كة بتواين لة قازاجني شوثنثك داشكثين بة ب

. ئةگةر هاتوو كارثك بة دزي كرا ئةوة تةنيا سةملاندين ذةنج و ئازار و هةبووين ترس لة سزاي دژبةرة
سةرپثچييةكي كراوة شيانثكي زؤر دةدا كة ذةنج و ئازار نةسةملثندرث و هاوكاتيش خةصكثكي زؤرتر هان بدا 

سةخيت ديكتاتؤري لثدراوةكاندا كة لةواندا مةترسي فرة ذةنگة سابوتاژ لة كؤمةصگة بة . كة هةمان كار بكةن
  . ...هةية و ئةجنامداين خةباتثكي مةدةين ئورگانيزةكراو زةمحةتة، كاريگةر بث
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  ئثكؤتاژ
 شثوازثكة لة سابوتاژ كة لة كؤتايي حةفتاكاندا لة كةنارةكاين Monkeywrenching مؤنكيذةنچينگ

گرووپة . ثزماين ناويي وشةكة يانث ئاچةري فةرانساييشثوةي ذ. ذؤژئاواي ئةمريكا بوو بة باو
لة ستؤكؤصم ئامراز   Social- ekoligisk Aktionئثكؤلؤژي _ژينگةپارثزةكاين وةك هةصمةيت كؤمةصايةيت

سابوتاژ بؤ (ئثكؤ بةرگري يان ئثكؤتاژ . بؤ لةكارخستين ئةو مةكينانةي كة ژينگة تثكدةدةن بةكار دةبةن
  .ماناي هةمان وشةي سةرةوة دةداكة بة جؤرثك ةكة كة وشةي) پاراستين ژينگة

هةر ئةمةش بوو بة هؤي . لة ماوةيةكي دوور و درثژدا بزووتنةوةي بةرگري لة ژينگة سيخورةكاين تث خزي
يةكثك لة گرياوةكان دةيض . ئةوة كة لة كؤتايي هةشتاكاندا ژمارةيةكي زؤر لة تثكؤشةرةكاين گريان

 ئةو پث لة سةر 24. بووMonkeywrenching كة يةكثك لة نووسةراين كتثيب  بوو  Dave Forman فورمان
ئةو چةمكي ناتوندوتيژي وةك . ئةوة دادةگرث كة شثوازي خةبايت ئةوان شثوازثكي دوور لة توندوتيژيية

چةمكثك كة ماناي ناتوندوتيژي ئينساين يان ناتوندوتيژي لة دژي ژياين ئينسانةكاين ديكة دةدا، بةكار 
  .دةبا

ئاماجني مؤنكيذةنچينگ ئةوة نية كة . مؤنكيذةنچينگ بة بؤچووين دةيض شثوازثكي شؤذشگثرانة نية
بة شثوةيةكي زؤر سادة شثوازثكي مؤنكيذةنچينگ . سيستةمثكي سياسي يان كؤمةصايةيت بذووخثنث
  .ناتووندوتيژي بةرگريكردن لة سرووشتة و هيچي دي

يةكثكي . رعيةيت قةزايي لة بةرگريكردن لة سرووشتدا هةيةشثوازةكة هةم شةرعيةيت ئةخالقي و هةم شة
 كة دةنووسث ئةگةر هاتوو  Edward Abbey ديكة لة نووسةراين كتثبةكة كةسثكة بة ناوي ئثدوارد ئةيب

كةسثك ماصةكةيت ذووخان ئةوة تؤ هةم مافت هةية و هةميش وةك ئةرك دةكةوثتة سةر شانت كة پثشگري 
هةربؤية كةس بؤي نية تثكي بدا بةصكوو دةبث . شت ماصي بةذاسيت ئثمةيةسروو. لةو كردةوةية بكةي

  .بپارثزرث
بة پثي بؤچووين . تثكؤشةري بةرگري لة سرووشت بة شثوةيةكي زؤر ورد ئامانج و وةخت دياري دةكا

هةروةها . فورمان شثوازي بةرگري لة سرووشت نابث لة كايت گفتوگؤ سياسيية گرينگةكاندا بةكار بربث
فورمان . يةكة كة ئاكامي خراپ و بةپثچةوانةي لث دةبثتةوةبة بث بةرنامة كردةوةاندن و خراپكاري شثو

  . پثيواية كة خراپكاري لة خؤيدا پشتگري بريوذاي گشيت لة نثو دةبا
چوونكة ئةوة دةبثتة هؤي . بةرگري لة سرووشت دةبث لة كايت نافةرماين مةدةنيدا خؤي لثبپارثزرث

بة پثي فورمان بةرگري لة سرووشت نابث لة گةص . اتة ئاشكراية كة خةريكة پةرةبگرثتثكداين ئةو خةب
ئةم دوو خةباتة هةم لة نثوةرؤك و هةم لة كردةوةدا لة . شثوازي خةبايت نافةرماين مةدةين تثكةص بكرث

اييشةوة تثكؤشةراين بةرگري لة ژينگة هةصمةتةكانيان بة ثين ئةجنام دةدةن و لة باري قةز. يةك جيان
  .بةرپرسايةيت كارةكةيان وةئةستؤ ناگرن

 T O هالثنباخ. يةلثرةدا بابزانني ئةم ثين بوونة لة خؤيدا خاصثكي الوازي ئةو شثوازة خةباتة
Hellenbach 

لةو بذواية داية كة ئةم شثوازة كارثك دةكا كة تثكداين سرووشت لة خؤيدا بؤ سةر شةريكةكان قورس و  
 كاتثك ناچار دةمثنن مةكينةكانيان چث بكةنةوة يان ,ي شةريكةكان زؤر دادةبةزثقازاجن. گران بوةستث

خستين سةرمايةي ذهةر ئةم دابةزيين قازاجنة كارثك دةكا كة شةريكةكان لة وةگ. ئةوة مةكينةي نوث بكذن
  . زياتر لة كاري سرووشتتثكدةرانةدا خؤببوثرن

بةصام هةصمةيت پةيتا پةيتا و . ن قةرةبوو بكاتةوةذةنگة ئيدارةي بيمة دةركةويت مةكينة چث كراوةكا
هةروةها دةركةوتةي . تثكداين مةكينةكان دةبثتة هؤي ئةوة كة دةركةويت خودي بيمةكردن بچثتة سةرث
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هالثنباخ لة قسةكاين زياد دةكا و دةصث . پاسةوان و ئاسايشي شةريكةكانيش بةهةمان شثوة دةچثتة سةرث
 دةبثتة هؤي ئةوة شةريكةكاين قةراخ و ئةو شةريكانةي بة ري لة سرووشتبةرگمؤنكيذةنچينگي هةصمةيت 

جؤرثك تثكةص بة پرؤژةكاين تثكداين سرووشت دةبن، لةو جؤرة پرؤژانة بكشثنةوةو نةوثرن ئاليكاري 
  .شةريكة تايبةتييةكاين سرووشت تثكدةر بكةن

. ثك شثوة خةباتثكي ئابوورييةبةرگري سرووشت لة باكووري ئةمريكا هةر وةك سويد پثش لة هةموو شت
ئامانج دةبث ئةوةندة كاري هةرةوةزي بةربصاوي بؤ بكرث . هةر ئةمةش خاصي الوازي ئةم شثوة خةباتةية

ئةگةر هةصمةتةكان بة ئاماجني خؤيان نةگةن ئةوة ئاكامثكي خراپ و بةپثچةوانةي لث . هةتا وةدي بثت
تثكؤشةران بة ثين بةشدراي دةكةن و ناچنة ژثر بار و لة هةصمةيت بةرگري لة سرووشتدا كة . دةكةوثتةوة

بةرپرسايةيت كردةوةكةيان ئةوة شياين زؤر لة كؤمةصگا ليرباصييةكاين ئثمةدا بؤ دةسپثكردين ديالؤگثكي 
  .پوزةتيض و سازكةرانة و بةشداري و هاوكاري بةربصاوي هاووصاتيان نايةتة گؤذث

ن جثگةي گرفتة لة بةر ئةوةي هةصمةتةكان بة ثين ئةجنام لة ذوانگةي دميؤكراسيشةوة ئثكؤتاژ ديسا
  .  ذةخنة و گازندةبةرهاووصاتيان ناتوانن هةصمةتبةران خبةنة  و دةدرثن

كؤمةصايةيت كة لةدژي پاكةيت دثنيس خةباتيان دةكرد بؤ ئةوةي ئةم گرفتة چارةسةر بكةن _هةصمةيت ژنيگة
. ةيةكي دصخوازانة نوثنةرايةيت هةصمةيت گرووپي ثين بكةنئيزنيان بة چةند تثكؤشةرثك دابوو كة بة شثو

بةصام پرسةكة ئةوةية ئايا ئةوان دةيانتواين . ئةوان چوونة مامسثديا و وةصامي پرسيارةكانيان دايةوة
چوونكة هيچ چةشنة ذثكةوتننامةيةك لةو پثوةندييةدا لة هةويصدا . نوثنةرايةيت گرووپي هةصمةتبةر بكةن

  .ئةم چةشنة كراوةيية لة خؤيدا بة تةواوةيت جثگةي متمانة نيةوة كث ئةواين هةصبژاردبوو؟ يان ئة. نةبوو
هةم . چةكداريدا دةبينرث، لثرةش ببيندرثبزووتنةوةي بثجگة لةمة دةكرث باسي ديناميكثكي وةك ئةوة لة 

 كة لة يةوايان تثدارؤريستييةكان و هةم كارة چةكداريية تراديسيؤنييةكان دابةشكردنثكي كاريي ثگرووپة ت
ئةوانةي كة لة مامسثديادا خؤيان دةردةخةن زؤر بةكةمي . خؤيدا ئةخالقي بةشداربووان لة نثو دةبا

بؤخؤيان لة هةصمةتة چةكدارييةكاندا بةشداري دةكةن و هةر بؤيةش ئةوانةي كة لة ذاستيدا ذاستةوخؤ 
ئةم . ناگرنةيت كردةوةكانيان وةئةستؤ بةشداري شةذةكان دةكةن بة شثوةيةكي كراوة نايةن و بةرپرساي

 لة بةرانبةر ي ئةخالقيبةرپرسايةيت دابةشكردنةي ئةخالق دةبثتة هؤي ئةوة بةرپرساييةيت كةسي
  .كردةوةكاندا الواز ببث

  
  دةنگي بةرهةصستكاري

  لة سةر هةصمةت
  هةصمةتةكان لة دژي كث بةذثوة دةچةن؟

ئةم وتةية يارمةتيمان نادا نة ." تدا لة گةصي ساچان دةكرثلة شةذدا لة دژي دوژمن شةذ دةكرث، لة سياسة"
بةصام ذةنگة كؤمةكمان بكا لة تووذةيي پاسيفيستةكان لة چةمكي دوژمن . لة شةذ و نة لة سياسةت تثبگةين

لة بةرهةمة Carl von Clausewitzگةصاصةداذثژةري نيزامي پرؤسي، كارل ضؤن كالوسويتچ  . تثبگةين
ئةمة لة زؤر .  نووسي؛ شةذ درثژةي سياسةتة بةصام بة هؤي ئامرازي ديكةوة1831ي كالسيكيةكةي لة ساص

بةداخةوة واودةچث لة سيستةمي . بةصام پثويست ناكا ئةمة هةميشة وابث .سيستةمي سياسيدا ذآستة
ناتوندوتيژي هةوصثكة كة دةيهةوث كالوسويتچ بسپثرثتة مثژووي بري و لة بريي . ئثمةشدا وةذاست گةذث

. لة اليةكي ديكةوة واوثدةچث كة ئثمةش لة جثگةي ئةوة هةمان مامةصة لة گةص ناتوندوتيژي بكةين. بكا
خةبايت ناتوندوتيژي لة . بةصام خةبايت ناتوندوتيژي شثوةيةكة لة كردةوة. ئاشتيخواز دةبثتة پاسيفيست

  . خؤيدا هةصمةتة
 كاتثك ئثمة پاسيف يان بثاليةنني ئةوة بة .توندوتيژي و پاسيفيسيت يان بثاليةين دوو ذووي هةمان كثشةن

ئةگةر چي . ئثمة ذةنج و كؤصةمةرگي دةسةلةمثنن. شثوةيةكي هةصسووذاوانة لة سةركوتدا بةشداري دةكةين
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ئةوانةي لةو بةشة دةوصةمةندةي جيهاندا بة شثوةيةكي هةصسووذاوانة لة دژي ناتوندوتيژي خةبات 
كوتةن كة بة شثوةي ذاستةوخؤ يان ناذاستةوخؤ لة اليةن بةشة دةكةن، بةصام ديسانةكة بةشداري ئةو سة

بؤچي ئثمة بةشدارين چوونكة ئثمة . دةوصةمةندةي جيهاندا لة دژي بةشةكاين ديكةي جيهاندا بةذثوة دةچث
بوونةوةرگةيل سياسني و هةم كاروكردةوةكامنان شوثنةواري خؤيان دادةنثن و شتثكة كة ناتوانني تةنيا 

  . بنيبةاليدا تثپةذ
بةصام بة هةر جؤرثك بووة هةصمةتةكان لة دژي . لة خةبايت نافةرماين مةدةنيدا دوژمن قةصاچؤ ناكرث

ئةوانةي اليةين دژبةر كثن؟ لة تراديسيؤين خةبايت نافةرماين مةدةنيدا تثكؤشةران . كةسانثك دةبةن
. دا دابندرث"ئةوان"و "ئثمة "بة هيچ شثوةيةك ناكرث سنوورثك لة نثوان. خؤيان لة ذيزي دژبةردا دادةنثن

خةبايت ئثمة نابث تةنيا لةو ذوانگةوة ببيندرث كة خةباتثكة لة اليةن چةوساوانةوة لة دژي چةوسثنةران و 
خةبايت ئثمة هةميشة . هةروةها ناكرث ئثمةش خؤمان وةك نوثنةراين چةوساوان ببينني. نايةكساين

  .خةباتثكة لة دژي خؤمشان
وت و چةوسانةوةدا بة هيچ شثوةيةك بةو ماناية نية كة ئثمة هةموومان وةك يةك بةشداري ئثمة لة سةرك

بةصام ئةمة لةهةمان كاتدا بةو . ناكرث ئثمة وةك يةك لةو ذووداوانةدا بةشدار بني كة دةقةومن. بةشدارين
نةت لة ئثمة تةنا. ماناية نية كة ئثمة لة ژثر بةرپرسايةتييةكان دةربچني و خؤمان بة بةشدار نةزانني

  . بةرانبةر جوصان و كردةوةي ئةواين ديكةدا بةرپرسايةتييمان دةكةوثتة ئةستؤ
ئةوة ئةو دةمةية كة خةباتةكةمان شثوةيةكي  ئةو كاتةي تثبگةين خةبات تةنيا مةسةلةيةكي كةسيي نية

ة ئةم. بةرپرسايةيت ئثمة ئةوةية كة پثش بة توندوتيژي و نايةكساين بگرين. سياسي بةخؤية دةگرث
هةصةية كة باوةذةكة ئةوة بث، تةنيا لة بةر ئةوة من لة دژي چةكي ناوكي هةصمةتثكم ئةجنام داوةو هةر لة 

نا، ميليتاريزم هةروةك . سةر ئةوةش كةوتوومةتة زيندان ئةوة ئيتر من ئةركي خؤم بةجثگةياندووةو تةواو
  . خةبات بكةمجاران هةية و بةردةوامة، ئةركي منيش ئةوةية هةر وةك جاران لة دژي

هةصمةتةكان دةبث بة شثوةيةك ذثبخرثن كة شيانةكان . گرووپة جياوازةكان، شياين جياوازيان هةية
  .وةديبثن و بگةنة ئةجنام

 بةصام پثش هةموو شتثك ئثمة دةبث بزانني لة گةص كث ديالؤگ دةكةين؟ كثن ئةوانةي هةصمةتةكانيان لة دژ 
  .دةنثم اليةين گفتوگؤ يان اليةين دژئةجنام دةدرث؟ ئةو كةسانة من ناويان 

. يانث خؤمانني. يةكةم بةشي هةرة گةورة لة اليةين دژ، مةسرةفكةران و هاووصاتياين زةكاتبدةرن_ 
  .فةرمانبةري ئثمة بنةماية بؤ دةستةصات لة كؤمةصگاكاين ذؤژئاوادا

ذاستةوخؤ بةشداري كاروبارثك بة زؤري ئةو كرثكار و فةرمانبةرانة دةكةونة اليةين دژ كة بة شثوةيةكي _ 
  .دةكةن كة هةصمةتةكان بةرةوذووي كاروبارةكةي ئةوان دةبثتةوة

  .ئةوانةي كة فةرمان و بذيارةكان لة سةرةوة وةردةگرن و جثبةجثي دةكةن_ 
ئةو كةسانة بريتيني لة دؤستان، . هةروةها كةسانثك هةن كة كاركردي پاراسنت و كؤنترؤصيان هةية_ 

، خاوةنكار، پؤليس، دادوةر، حاكم، پارثزةر و هةروةها خؤمان كة لة بةر خؤپاراسنت و خزمان، هاوكار
  .لة دژي ويسيت خؤمان دةبينة هؤي كثشةو ئازار

ذةنگة اليةين ديالؤگ لة . هةر هةصمةتثك پثويست ناكا، هاوكات لة دژي هةر چوار گرووپي سةرةوة بث
اليةين دژ بة شثوةيةكي گشيت لة . كةدا ياسادانةرةكان بنهةصمةتثكدا زةكاتدةرةكان بن و لة هةصمةتثكي دي

وةكارخستين هةموو پثداويستييةكان بؤ وةگذخستين كاروبارثك و هةروةها : دوو شثوةدا خؤ دةنوثنث
ئةمة لة . كونترؤصكردين ئةو كةسانة كة ذةنگة ببنة هؤي كثشة لة ذثگةي جثبةجثكردين كاروبارةكاندا

  .ؤر پاراسنت و كونترؤصكةرانةي هةيةخؤيدا كاركردثكي يةكجار ز
خةبايت نافةرماين مةدةين لة سةر بنةماي پثكهثناين شياين هاوكاري بةكردةوة لة ذاوةستاندين سةركوت 

من دةمهةوث لة . بؤ ئةوةش هاوكاري بثتة پثشث دةبث ديالؤگ هةبث. و وةديهاتين يةكساين دامةزراوة
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بايت نافةرماين مةدةين ذثگايةكة بؤ پثكهثناين ديالؤگ و بةشي داهاتوودا باسي ئةوة بكةم كة چؤن خة
 . هاوكاري

 
  كامپانياي بةرهةصستكاري

هةر وةك پثشتر ئاماژةم پثكرد، لة ذاستيدا هةصمةتثك تةنيا لة ژثر پثناين ياسا نية و بةصكوو زؤر لةوة 
سپثكي هةصمةتثكي تازة ئامادةكارييةكان و كارگةيل پاش هةصمةت لة كايت مةحكةمة و هةروةها دة. زياترة

ئثمة هةروةها دةكرث لة خةبايت نافةرماين مةدةين . هةموو تثكذا پثكهاتةي تةواوةيت هةصمةتثك پثكدثنن
  .خوثندنةوةيةكي زؤر بةربصاومان هةبث و ئةم خةباتة لة تةواوةيت خؤيدا ببينني

صستكاريدا هةم هةصمةيت لة ژثر لة كامپانيايةكي بةرهة. زؤر هةصمةت پثكةوة دةتوانن كامپانيايةك پثكبثنن
هةر هةصمةتثكي نوث دةتوانث كاريگةريي هةصمةتةكاين پثش . پثناين ياسا و هةم هةصمةيت ياسايي هةية

دةتوانرث بگوترث بة هؤي بةردةوامي خةبات و ئةجنامداين هةصمةيت نوث، هةصمةتة . خؤي قاميتر بكا
ةصمةيت تاك و تةريككراو كاريگةرييةكي واي نية ه. كؤنةكان زيندوو دةبنةوةو باشتر شوثندانةر دةبن

يةك لة سةر يةك . هةربؤية هةصمةتة كؤنةكان دةبنة هؤي كاريگةربووين هةصمةتة نوثيةكان و بة پثچةوانة
يانث هةصمةتثكي . بةداخةوة هةر ئةمة دةكرث ماناي پثچةوانةش بدا. دابنثي تةنيا نابثتة دوو، بةصكوو زياتر

  . نةري هةصمةتة پثشوو و داهاتووةكان لة بةين بةرثخراپ دةتوانث شوثندا
ورةبةرزي و پثبةندي . ديارة هةميشة ژمارةي هةصمةتةكان نني كة كاريگةري كامپانياييةك دياري دةكةن

  .ئةخالقي  لة هةر هةصمةتثكدا نةخشي چارةنووسسازي لة سةر ئاكامي كامپانيايةك هةية
يايةك پلة پلة وةسةرخبرث بؤ ئةوة كاريگةري خؤي لة دةست گاندي ئةوةمان نيشان دةدا كة چؤن كامپان

من دةمهةوةث ئةوةي لث زياد بكةم كة بووين يةكةم پلةكان بة جؤرثك لة درثژايي هةر كامپانيايةكدا . نةدا
لة هةر قؤناخثكي كامپانيادا پثويستة ئةو شيانة هةبث كة بةشداربوواين نوث زؤرتر و گةرم و . پثويسنت

ذةنگة هثندثك لة جؤرةكاين هةصمةيت ئيمذؤيي هةمان كاريگةري سياسي ذابردوويان . ي بكةنگوذتر بةشدار
بةصام لة كامپانياكاندا، گرينگتر لة كاريگةري ذاستةوخؤي سياسي كة چاوةذووان دةكرث بةوزووانة . نةبث

  .وصاتيان هةبثوةدي بث، ئةوةية كة كامپانياكان لة درثژخايةندا شوثندانةريان لة سةر فةرمانبةري هاو
هةروةها ئةمةش بةو ماناية نية كة لةو هةصمةتانةي كة هةصمةتبةران الين زؤري سزا وةردةگرن، كاريگةري 

ئةمة لة خؤيدا شوثين دوواليةنةي ورةبةرزي و سةركةوتن بة سةر ترس و دةصةخورپةي سزا . زؤرتري هةبث
ندا چث دةكرث لة اليةكي ديكةوة ذادةي لة اليةك و هةروةها ئةو ديالؤگةي كة لة درثژايي هةصمةتةكا

  .كاريگةري هةصمةتةكان دياري دةكةن
پةيامي بةرهةصستكاري پثويسيت بة فورؤمثك هةية كة لةودا ذةخنة و لة ژثرپرسيارخسنت بكرثتة بنةما، 

ة بؤ منوونة ل. دةنا لة نةبووين ئةو فورؤمةدا ئاژيتاسيؤن و پرؤپاگاندا باص بة سةر هةصمةتةكاندا دةگرث
. كايت ناين شثوان يان جثژن و شايي پثوةندييةكي ذاستةوخؤ لة گةص اليةين دژ و هاووصاتيان دامبةرزث

لة دةسپثكي كاماپانيادا دةكرث . ئةم پثوةندييانة دةبنة بنةما بؤ ئةوة وتووثژ و گفتوگؤ دةستپثبكرث
 پثوةنديية دؤستانة دةكرث لة هةر ئةم. پثوةندييةكي دؤستانة لة نثوان اليةنة جياوازةكاندا پثكبهثندرث

يةكةم هةصمةت تةنيا دةسپثكثكة بؤ كردنةوةي ديالؤگ و . داهاتوودا بكثشرثتة هاوكاري يةكتري كردن
  .ئاماجني كامپانياييةك ئةوةية كة ديالؤگ و گفتوگؤ دامبةزرث و بگاتة ئاكام. گفتوگؤ

  
  نيشانة و سيمبؤلةكان

ة خةبايت نافةرماين مةدةنيدا ئةم زمانة بريتيية لة كؤمةصة ل. هةر ديالؤگثك زماين هاوبةشي خؤي دةوث
پؤل ريكؤر . وشةي سيمبؤل وشةيةكي يوناين كؤنة و ماناي عةالمةت و نيشانة دةدا. نيشانةو سيمبؤلثك

Paul Ricoeur فةيلةسؤيف فةرنسايي پثناسةيةكي برثك جياوازتري لة يونانيية كؤنةكان لة سيمبؤل 
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 پؤل سيمبؤل مانايةكي دوواليةنةي هةية، مانايةكي ذاستةوخؤ و مانايةكي بة پثي بؤچووين.  هةية
سيمبؤل . ماناي ناذاستةوخؤ كة تةنيا لة گةص هاتين ماناي يةكةم يان ذاستةوخؤدا مانا دةدا. ناذاستةوخؤ

 سةرةذاي ئةمة سيمبؤل تةنيا نيشانة نية. بةصكوو هةميشة نيشانةي شتثكي ديكةية. بؤ خؤي بة تةنيا نية
  . كة شتثكي ديكة نيشان بدا بةصكوو بؤ خؤشي نيشانةيةكة كة خؤي خؤي نيشان دةدا

. پةيامثكي لة گةصة كة لة ذاستيدا لة سةرةوةي خودي كردةوةكةوة ذادةوةستث كردةوةيةكي سيمبؤليك
زؤر كةس بة هةصة كردةوةگةيل سيمبؤليكي و هةصمةتة . بةصام لة هةمانكاتدا هةصمةتثكي ذاستةوخؤشة

هةر سيمبؤلثك بؤ ئةوةي وةك سيمبؤل بژمثردرث دةبث . تةوخؤكان وةك دژي يةكتري دةبيننذاس
هةر هةصمةتثكي ذاستةوخؤ كة مانا و مةبةستثكي هةبث ئةوة لة خؤيدا كردةوةيةكي . خوثندنةوةي لث بكرث

ذووين ديارة كة هةصمةتثكي واش زؤر بة . ئةگةر وا نةبث ئةوة نة مانا دةدا و نة نثوةرؤكي هةية. سيمبؤليكة
  . هيچ پةيامثكي لة گةص نية

لة هةلوومةرجثكي وادا خةباتيش . دةكرث وا بري بكرثتةوة كة هةصمةتثك هيچ چةشنة پةيامثكي پث نية
بة هةمان شثوةش هيچ هؤكارثك نابيندرث كة كةساين ديكة . هاوكات لة گةص كؤتايي هةصمةت كؤتايي دث

بةصام هةصمةتثكي لةو شثوةية تةنيا شثوازثكي بريكردنةوةية و . بؤ خةبات و بةرهةصستكاري هان بدرثن
ئةگةر چي هةصمةتةكان بة ئاكامي خؤشيان بگةن بةصام پةيامثكيان لة گةصة كة دوورتر لة ئامانج . هيچي دي

ئةگةر هاتوو هةصمةتثك لة خؤيدا كاريگةر بوو ئةوة بايةخي . و ئاكامي هةصمةت بةوالوةتر دةذوا
  .ةكةش بة هةمان شثوة بة هثز و قامي دةبثسيمبؤليكي هةصمةت

سيمبؤلةكان لة سةر ئةو بنةماية ذاوةستاون كة مرؤضةكان ذووي تثدةكةن بؤ ئةوة لة شتثك بگةن يان 
كةصك وةرگرتن لة سيمبؤلةكان لة خةبايت نافةرماين مةدةنيدا ئةو ماناية . سةرلةنوث ئةو شتة بناسنةوة

لة ذاستيدا هةصمةتةكان لة . ةبات و بةرهةصستكاريدا بانگهثشنت بكرثدةدا كة اليةين دژ بؤ بةشداري لة خ
  . پاش كردةوةوةكانةوة پثكدةهثندرثن

پاسيض (بثاليةين . هةر كردةوةيةك دةتوانث دوو تايبةمتةندي؛ يةكي سيمبؤليك و يةكيش ذاستيي هةبث
: ثنةزانراوي ئةم كردةوة ئاوايةپةيامي پ. لة بةرانبةر نايةكسانيدا لة خؤيدا كردةوةيةكي سيمبؤليكة) بوون

 . دةسةصات بسةملثنة، هاوكات بثاليةين لة خؤيدا سةملاندين دةسةصايت مرؤضةكاين ديكةية! پاسيض بة
بؤ منوونة لة وصاتثكي جيهاين سثهةمدا كة دةيهةوث لة چنگي _ تةنانةت جثگركردين ماف و يةكساين 

هةر شؤذشثك . لة خؤيدا كردةوةيةكي سيمبؤليكة _ دةسةصاتثكي گةورة ذزگاري ببث و بگا بة سةربةخؤيي
پةيامثكي بؤ ئثمة لة شوثنة ديكةكاين جيهان پثية كة لة خؤيدا پةيامةكة لة سةرةوةي ئاماجني گرووپة 

بايةخ و نثوةرؤكي ئةو سيمبؤالنة تةنانةت وصاتثك لة چنگي داگريكةري . شوذشگثرةكانةوة دةوةستث
كةوتووانةي كة ئيمذؤ هةن ئةو شيانة بة زهلثزةكان دةدةن كامة وصات لة ئةو چةكة پثش. زهلثزثك دةپارثزن

بةصام توندوتيژي لة ذادةبةدةري زهلثزثك . جيهاين سثهةمدا پثيان خؤش بث، تثكبشكثنن و بة چؤكي دابثنن
لة هةمانكاتدا ئةو مةترسييةي بة دواوةية كة ئةو پشتگرييةي كة لة اليةن خةصكي وصاتةكةي پثويستييةيت 

زهلثزثك لة كايت داگريكةري وصاتثكي ديكةدا پثويسيت بة . وةرنةگرث و خةصك خؤي لث دوور خبةنةوة
بؤ منوونة هةتا ذادةيةك . تريؤر و ذةشةكوژي بة هيچ شثوةيةك نابث هةبث. پشتگري خةصكي خؤي هةية

ريگةري هةمة بايةخي سيمبؤليك لة بزووتنةوةي ذزگارخيوازي نيكاراگوادا بوو كة تواين  پثش بة داگ
  .  اليةنةي ئةمريكا لةو وصاتةدا بگرث

. وشةيةك كة دةردةبذدرث لة خؤيدا كردةوةية هةروةك كردةوة كة بة وشة دةردةبذدرث و تثدةگةيةندرث
دروومشثكي بةناوبانگ لة بزووتنةوةي بةرهةصستكاريدا ئةوةية كة دةگوترث لة وشةوة بگة بة كردةوة، 

 لة وشةوة بچؤ بؤ وشةيةكي ديكة يان لة كردةوةيةكةوة بچؤ بؤ كردةوةيةكي ئةمة لة خؤيدا بةو ماناية كة
خاصي جثي سةرنج لثرةدا ئةوةية كة كردةوةي نوث لة خؤيدا وةديهاتين ئةو شتةية كة پثشتر بة وشة . ديكة

منوونةيةك لةم . ئةم وةديهاتنة دةتوانث هةم سيمبؤليك و هةميش ذاسيت بث. دةربذدراوة و سةملثندراوة
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پثوةندييةدا ئةوةية كة بؤ منوونة ژمارةيةك هاوصايت لة وصايت سويدا ئةو پةنابةرانة كة مةترسي 
دةركرانيان لة بةرة دةشارنةوةو پةنايان دةدةن لة جثگةي ئةوةي هةر تةنيا بة دةربذين بصثن كة ئةو 

ليك و هةم ذاستيية لة ئةمة لة خؤيدا هةم كردةوةيةكي سيمبؤ. پةنابةرانة دةبث مايف پةنابةريان پث بدرث
  .كؤمةصگةيةكي ميواندؤستدا

هةصةيةك كة زؤر جار لة نثو بزووتنةوةي بةرهةصستكاريدا ذوو دةدا ئةوةية كة بايةخي ذاستيي كردةوةيةك 
لة دةسپثكي كامپانيايةكي نافةرمانيدا هةصمةتةكان بة تةواوةيت وةك هةصمةتگةيل . ذوون و ئاشكرا نية

  .  گةص دةكرثسيمبؤليك مامةصةيان لة 
پةيامةكة الي گرين پيس دةكرث . بايةخ لة هةصمةتثكدا ئةوةية كة مةحكةمة و سزا پثكةوة هةصگري پةيامثكن

لة الي " ئةم منوونةي ئثمة بكةنة ذثنيشان و لة ژاراوي كردين دةرياكان خؤ ببوثرن. " ذووي بةذثوةبةران بث
ئثمة كاري چةكداماصيمان دةستپثكرد، تؤش درثژة بة  ".بزووتنةوةي پالگبيل ذووي پةيامةكة لة هاووصاتيانة

  "بة كاري چةكداماصني بدة
كة گرين پيس بتوانث پثش بة ژاراوي كردين دةرياكان بگرث يان بزووتنةوةي پالگبيل لة ذاستيدا بتوانث 

بة پثچةوانة بايةخي . كاري چةكداماصني بكا ئةوة لة بايةخي سيمبؤليكي هةصمةتةكان كةم نابثتةوة
سيمبؤليكي ئةو كردةوانة زياتر دةبث كاتثك كة شياين ذاوةستاندين ژاراوي كردين دةرياكان هةية و 

  .هةروةها مرؤضة ئاساييةكان دةتوانن كاري چةكداماصني بكةن
لة سات و وةختثكدا كة درووست نازاندرث لة چ كاتثكدا دةقةومث بةرهةصستكارييةكي سيمبؤليك شوثن و 

لة بةرهةصستكارييةكي بة كؤمةصدا كة ذةنگة لةودا بة . بةرهةصستكاريدا دادةنثكاريگةرييةكي خؤي لة 
. هةزاران كةس بةشداري بكةن هثزي پةيامي بةرهةصستكاري زؤر لة هةصمةيت تاك و تةريك بة هثزترة

ذثپثواين خوثي گاندي كة پثشتر ئاماژةي پثكرا يةكثك لة بة نثوبانگترين منوونةكاين خةبايت نافةرماين 
بة . ةدةنيية كة لةودا هثز و كةرةستةي دامودةزگا دةوصةتييةكان نةيتواين لة بةرانبةريدا خؤي بگرثم

هةصثنجاين ) لة هيندوستان(لة كاتثكدا ياساي بريتانيا  سةدان هةزار هيندي خوثيان لة دةريا هةصثنجا،
  . خوثي قةدةغة كردبوو

شثوةيةكي بةردةوام بةشداري دةكةن، ذةهةندثكي لة نافةرماين بةكؤمةصدا كة لةودا بةهةزاران كةس بة 
ئثمة لة ذؤژئاوا لةم شثوة بةرهةصستكاري بةكؤمةصة لة . ديكةي هةية كة جياوازة لة نافةرماين مةدةين

منوونةكاين ديكةي بةرهةصستكاري بةكؤمةص لة سةردةمي نوثدا . سةردةمي ئاشتيدا ئةزموونثكي وامان نية
 و هةروةها 1989، چني لة ماي 1986مةصي فيليپينييةكان لة فثضرييةي بريتني لة بةرهةصستكاري بةكؤ

 كة زةمحةتة لة گةص ذؤژائاوا گرث 1990 و 1989ذووداوةكاين ئوروپاي ذؤژهةصات لة نثوان ساصةكاين 
  . بدرث

...  
منوونةيةكي سةركةوتووي كامپانيايي نافةرماين كة هةر لة بةر بايةخي سيمبؤليكييةكةي سةركةوتين 

لة درثژاي هةموو دةيةي هةشتاكاندا خةصك بة شةو و .  بووKynnefjällةسهثنا خةبات بؤ كثوي شينة وةد
ذؤژ پاسةوانيان لة كثوي شينة دا بؤ ئةوة پثش بة تاقيكاري كونكردين كثوةكة بؤ دؤزينةوةو دةرهثناين 

رد ئةوة تةلةفؤن بؤ كاتثك پاسةوانةكان مةكينةي كونكةريان لة شوثنثكي كثوةكة بةديدةك. ئوران بگرن
زؤر ئاشكرا بوو كة . كؤمةصثك خةصك دةكرا و خةصكةكةش دةهاتن و دةستيان بة سةر مةكينةكةدا دةگرت

دامودةزگاي دةوصةيت بةو هثز و دةسةصاتةوة هةيانبوو دةيانتواين ديسان كثوةكة كون بكةن ئةگةر هةموو 
بةصام ئاكامي ئةوة دةبوو كة . ان كردباخةصكي دةوروبةريش بةشداريان لة دةسبةسةرداگرتين مةكينةك

هةر بؤية ئاخرةكةي بة ناچاري . (حيزبة دةسةصاتدارةكان لةو ناوچة تووشي  تثكشكاين سياسي گةورة بنب
  ).لة كونكردين كثوةكة و دةرهثناين ئوران پةژيوان بوونةوة
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كة تووشي شكان هات لة  لة نوروثژ منوونةيةكي ديكةية كة لةودا بةرهةصستكارييةAltaخةبات بؤ ئالتا 
بةر ئةوة ژمارةيةكي زؤر لة بةشداربووان پثيان وابوو كة ئةوان بة شثوةيةكي فيزيكي دةتوانن پثش بة 

بةشثك لةوان بة زجنريي قامي خؤيان . زياتر لة هةزار كةس بةشداريان كرد. سازكردين چؤمي ئالتا بگرن
ةكانيانةوة هاصاندبوو و ژمارةيةكي ديكةش خؤيان ژمارةيةك زينجرييان بة باص. بةستبوو بة بةردةكانةوة

بةم . پثكةوة بةستبؤوة بؤ ئةوة پؤليس بة ئاساين نةتوانث زجنريةكة ببچذثنث و ئةوان لة يةك داببذث
  .شثوازگةلة ئةوان توانيان چةند سةعاتثك بةرگري بكةن بةصام دواتر لة بةر كةمبووين ژمارةيان شكان

 كة بؤ خؤي يةكثك لة بةشداربوواين خةبات بؤ ئالتا بوو Thomas Mathiesenپذؤفسؤر توماس ماتينسثن 
گوويت كاريگةري ) سويد (Bohuslänلة بوهويسلةن ) دار باوةشگرةكان(لة باسثكدا بؤ پارثزةراين دار 

ئةوان بة . خةبات بؤ ئالتا زؤرتر دةبوو ئةگةر هاتبا و ئةوان بيانتوانيباية خةصكثكي زؤرتر كؤ بكةنةوة
ةتثكي لةو چةشنة بة خةصكثكي زؤرترةوة دةيانتوانث هثزي سةرباز و پؤليسي حكوومةت ناچار بكةن هةصم

  .كة شوثنةكة بة جث بثصن
. jiujitsuئةو ذثگايةي كة لةم پثوةندييةدا پثشنيار دةكرث شثوازة خةباتثكة كة پثي دةگوترث ژيوژيتسوي 

لة منوونةي خةبات بؤ .  خؤي وةرگثذدرثتةوةلةم شثوة خةباتةدا هةوص دةدرث هثزي اليةين دژ لة دژي
ئالتادا دةكرا خةصكاين چاالكي پثشةوة لة بايت جثگربوونينان لة شوثين هةصمةت لةمةحكةمة و شوثين 

 .دةسبةسةربووندا درثژةيان بة چاالكي خؤيان داباية
ةبايت نافةرماين لثرةدا جثي خؤيةيت باسي ئةو سث سيمبؤلة بكرث كة كؤصةكةي بنةذةيت و هةرة گرينگي خ

  :مةدةين پثكدثنن
  .كردةوةي نافةرماين بنةماي دةسةصايت اليةين دژ كة لة سةر فةرماين دامةزراوة، دةسذثتةوة_ 
لة ديالؤگثك كة لة ماوةي مةحكةمةدا دثتة گؤذث ئةخالقي بةرهةصستكاري و ئةخالقي اليةين دژ لة _ 

  . ة تاقيكردنةوةپثوةندي لة گةص ئةخالقي پةسةندكراوي گشتيدا دةخرثت
سزاي پاش مةحكةمة دةبثتة داوخوازثكي ئةخالقي بؤ هانداين مرؤضةكاين ديكة لة پثناوي بةردةوامي و _ 

  .درثژةپثداين بةرهةصستكاري
يةكثك لة منوونة ذوونةكاين ذةهةندي سيمبؤليكي خةبايت ناتوندوتيژي بةربةستثكة كة 

 لة ساصي Mutlangen لة موتالنگثن Pershing IIوو خانةنشينكراوةكان لة دةرةوةي بنكةي پةرشينگي د
. ذاست لة نثوةذاسيت بةربةستةكةدا ئةرتةش مانؤذثكي گةورةي دةسپثكرد. دا بةئةجناميان گةياند1987

 Tina تثكؤشةري ئاشتيخوازي ئةصماين تينا ئوتثرمارك 25.سةدان خانةنشينكراو وةشوثن مانؤذةكة كةوتن
Utermarkقةتارةي خانةنشينكراوةكان كة .  بة ذووين بة سةربازةكانةوة ديار بوو گثذايةوة كة شصةژاين

. كةوتبوونة شوثين قشووين ثين ناتؤ بوو بة هؤي دامةزراندين باس و خواسثكي گةرم لة هةموو ئاصماندا
كاتثك دامودةزگاي دةوصةيت ژمارةيةك خانةنشينكراويان دةسبةسةركرد ئةوة زؤر كةسي ديكة خؤيان لة 

  . وة گالند و هةتا هات بةرهةصستكاري زياتر پةرةي گرتكثشةكة
 بةربةستثك بة هؤي بةرپاكردين كونسثرتثكي موزيك 1986هةر لة پةناي هةمان بنكة لة پاييزي ساصي 

ئوركثسترثكي سيمفؤين بة هؤي لثداين ئاهةنگي كالسيك تايبةت بة ئاشيت لة ماوةي ذؤژثكي . بةذثوة چوو
كاتثك دامودةزگا دةوصةتييةكان لة گرتن و دةسبةسةركردين . ي بنكة نيزاميية گرتتةواودا پثشي بة كاروبار

ئةوة لثداين موزيك لة پةناي بنكةكة درثژةي پثدرا و حةوتووةكاين پاشتر . موزيكارةكان خؤيان بوارد
وصةيت لة كؤتاييدا دامودةزگاي دة. موزيكي ذثنسانس لثدرا و بةوشثوة بةربةستكردين بنكةكة بةردةوام بوو

  . ناچار بوون موزيكارةكان بگرن و بةوشثوةية لة ذاستيدا ديالؤگ لة گةص دةوصةت دةسپثبكرث
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كاتثك اليةين دژ ئةو مرؤضانةي  كة . بةصام تةنيا كردةوةي تثكؤشةران نية كة بايةخي سيمبؤليكي هةية
سزايان دةدةن، ئةويش هاودةنگي ويژدانيي لة گةص مرؤضةكاين ديكة دةكةن، دةگرن، مةحكةمةيان دةكةن و 

لثرةداية كة فةرماين بةتةواوي دةكةوثتة ژثر . لة خؤيدا يارمةتييةكة لة خةبايت نافةرماين مةدةنيدا
پثوةندي و كاريگةريي دوواليةنةي نثوان كردةوةي گرووپگةيل هةصمةتبةر و اليةين دژ دةبثتة هؤي . پرسيار

  .انة هةصوثسيت خؤيان دةرببذنئةوة ئينسانةكاين ديكة هان بدا بة شثوةيةكي چاالك
لة خؤيدا ) بث ئامانج(گرتن و دةسبةسةركردنيش . كة تؤو بچثين هيچ چةشنة كاريگةرييةكي سياسي نية

بةصام ئةو كةسةي لة بةر تؤو چاندن دةگريث ئةوة لة ذاستيدا . هيچ چةشنة بايةخثكي سيمبؤليكي واي نية
  . دةتوانث بةرهةمي تؤوةكةي هةصبگرث

نةي لة خةبايت نافةرماين مةدةنيدا دةكار دةبرثن بة بث لة بةرچاوگرتين خودي هةصمةتةكان، ئةو سيمبؤال
لة هةصمةيت پالگبيليدا و لة كايت چةكداماصيندا، بؤ . خاوةين مةبةست و ئاماجني تايبةت بة خؤيانن

هةروةك چؤن چةكوش لة . لةكارخستين چةكةكان، لة چةكوش وةك سيمبؤل كةصك وةردةگريدرث
  ).لة بارةي بايةخي سيمبؤليكةوة( حكةمةكاندا دةكار دةكرث مة

 كةسثك كة من لة هةصمةيت فلؤريدادا لة گةصي بةشدار بووم، وثنةي منداصاين Paul Magnoپاول ماگنؤ 
ناوبراو ئةمةي بؤ . بنةماصة بث خانووبةرةكان لة شارستانةكةي خؤيدا بة چةكوشةكةيةوة چةسپاندبوو

مةبةسيت پاول ئةوة بوو كة نيشان بدا ئةو پارةيةي . ببثتة بةصگة لة الي دادوةرةكانئةوة كردبوو كة ئةمة 
  . كة بؤ چةككذين و پذچةككردن بةكار دةبرث، دةبوا بكرابايةتة خةرجي ئةو منداصة هةژارو بث خانووبةرانة

نة بنةما بؤ سيمبؤلةكان دةبث بب. مرؤض نابث لة بةكارهثناين سيمبؤيل بةزةمحةت خوثنةرةوة خؤ ببوثرث
بة پثچةوانة . ئةوان دةبنة هؤي ئةوة كة گفتوگؤكان زياتر قووصتر ببنةوة. پثكهثناين گفتوگؤ و باسو خواس

  .لة بةكارهثناين سيمبؤيل ئاساندا، گفتوگؤكانيش سادةو سةرةپثيي دةبن
 پؤالند  پارةيةكي كاغةزي كة جولةكةكان لة گةذةكي جولةكةنشيين وارشاوايTodd Kaplanتاد كاپالن 

. لة سةردةمي شةذي دووةمي جيهانيدا لة چاپيان دابوو، بة چةكوشةكةيةوة چةسپاندبوو)  لةهستان(
سةرةذاي تريؤر و كوشتوبذ، . پؤالند داگري كرا و جولةكةكانيش جيل جيل بةرةو كةمپي جوقذان ذادةگوثزران

لة مةحكةمةدا .  كة خؤي جوو بووتاد. دانيشتواين گةذةكي جونشني درثژةيان بة ژيانثكي پثشكةوتوو دةدا
ئثمة دةبث ژيانثكي . شايةيت ئةوةي دا كة چؤن ئةو پارة كاغةزيية بؤ ئةو نيشانةو سيمبؤيل هيواو هومثدة

ئةوانةي وةخيت خؤي ئةو پارةيان چاپ . ئاساييمان هةبث بة بث ئةوة مةترسي قذكردمنان وةبةر بنرث
لثمان گةذثن با . ةية ئثمةش نابث تريؤر پةكمان پث خباهةر بةو شثو. كردبوو، تريؤر پةكي نةخستبوون

  .پيشان بدةين كة چؤن چؤين دةمانةوةي بژين
ذؤكثتثكي پةرشينگي دوو . يية)پارادؤكس(چةكوشةكةم بؤ من نيشانةو سيمبؤيل ميليتاريزمي دووال

Pershing IIتوانث پثش بة هيچ چةشنة چةكثك نا.  دةتوانث شارة بةندةرييةكةي من يؤتثبؤري وثران بكا
ئةمة . بةصام چةكوشة چكؤصةكةي من شياين هاويشتين ذاست ئةم ذؤكثتةي نةهثشتووة. هثرشثكي وا بگرث

ئثمة لة بث هثزترين كةرةسة بؤ چةكداماصني كةصك . لة خؤيدا هثز نية كة پثش بة پذچةكي دةگرث
كردةوةي چةكداماصني دةبث ئةجنام بةصام . ئةمة شتثكة كة ذةنگة وا بثتة پثش چاو كة شياين نية. وةردةگرين

ئةو شتةي كة شياين چةكداماصني ذثكدةخا كردةوةيةكة كة لة خؤيدا ناسك و ئاسان . بدرث
هةر ئةمةية كة ذاستةوخؤ لة دژي توندوتيژي، دةسةصات و ويسيت سازكردين ديواري . زةربةوثكةوتووية

  .پاراسنت ذادةوةستث
كداري و پذچةكي ناتوانث بة بث فةرماين هاووصاتيان درثژةي لةم باسة ئةو ئاكامة وةردةگريدرث كة چة

ئيمذؤ ئامرازگةلثكي وا . فةرماين بةزؤري لة ترسي مرؤضةكان لة نافةرماين كردن، سةرچاوة دةگرث. هةبث
ناسكي . كة خةصكثك لة بةر ئةوة حازرن ئاكامي نافةرماين خؤيان  وةربگرن، كونترؤص بكا، لة هةوثصدا نية
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هيچ . وي لة بةرانبةر وةرگرتين ئاكامدا  دةبثتة بنةما بؤ نةچوونة ژثر باري فةرمانبةريو زةربةديتو
  .هةر بؤية ئةو شتةي كة شيان و ئيمكاين نية لة ناچاريدا دةبثتة ئيمكان و شيان. ذثگايةكي ديكة نية

  
  كاريگةرييةيت يان گةذان بة دواي ذاستيدا

يل هؤكار و شوثندانةري لة نثو بزووتنةوةي پالگبيلدا باس و خواسثكي سةرجنذاكثش پثوةندي بة وشةگة
  ئايا دةكرث باس لة هةصمةتة كاريگةرةكاين پالگبيل بكرث؟ . لة ئاراداية

كة مرؤض بيهةوث ذادةي كاريگةي هةصمةتثك بپثوث ئةوة دةكرث ذادةي ئاصووگؤذةكة بگةرثندثتةوة بؤ 
رخة بسووذثين ئةوة چةرخةكةي پةناي ئةويش ئةگةر تؤ ئةم چة"ميكانيكي نثوان هؤكار و شوثندانةري 

زؤر كةس لة نثو بزووتنةوةي پالگبيلدا لةو بذوايةدان لة بةر ئةوة كؤمةصگة لة خؤيدا زؤر ". دةسووذث
پثچةصپثچي تثداية ئةوة هةروا ئاسان نية كة كاريگةريي هةصمةتثك تةنيا بةو شثوةية كة باس كرا، ذوون 

 بة شوثن يةكتريدا ذيز نةكراون كة وةك تؤپي بيليارد لة تؤپثك بدةي كة كردةوةكاين ئثمة ئاوا. بكرثتةوة
لة حاصةتثكي وادا ئةوة ئثمة تؤپةكامنان وا ذاست لة تؤپةكةي ديكة دةدا كة . ئةويش لة تؤپثكي ديكة بدا

  . ئاماجني بپثكاباية و مبانتوانيباية بة سةر اليةين دژدا سةركةوتن وةدةست بثنن
ئةوة ئيتر دةگةذثتةوة سةر ئةو . مةدةين دةكرث هيوايةك بث بؤ هانداين كةساين ديكةخةبايت نافةرماين 

لة سةر ئةو كرثكارانةي كة (ئةو منوونةيةي كة من پثشتر  .كةسانة كة چؤن لة گةص هاندانةكة دةجووصنةوة
ئثمة لة دةستيان لة كاركردن هةصگرت لة بنكةي نيزامي پةرشينگي دوو لة فلؤريدا لة پاش هةصمةتةكةي 

ئثمة ناتوانني سةركةوتين ئةو هةصمةتة تةنيا بؤ خؤمان . ، ئاماژةم پثكرد وةبريي خؤت بثنةوة)پالگبيل
كاريگةريي هةصمةتةكةي ئثمة تةنيا نةدةگةذايةوة بؤ . بگةذثنينةوة و لة بةر ئةوة بة خؤماندا هةصبصثني

ذياريان دا كة ئيتر چةكي ناوكي ئةو كرثكارانة ب. ئةجنامدةراين هةصمةت بةصكوو بؤ كةساين ديكةش
باوةذ و متمانةي كةساين ديكةش لة سةر پثويست بووين وةبةرهةمهثناين چةكي ناوكي . وةبةرهةم نةهثنن

  .ذةنگة قاميتر بووبث
هةموو كاتثك . ئةمة لة خؤيدا بةو ماناية نية كة هةموو كردةوةكان وةك يةك باشن يان وةك يةك بثكةصكن

هةر بؤية لة كايت گةذامنان بة دواي ذاستيدا پرسيار لة . ثكي ذاست ئةجنام بدرثئامانج ئةوةية كة كار
خؤمان دةكةين چ شتثك پثويستة بؤ ئةوة ئةو سةركوتة هاوبةشةي هةژاران كة ئثمةشي تثيدا بةشدارين، 

 بةصام .دواتر دةتوانن لة گةذانةكانياندا كةصكي لث وةرگرن هةر ئةم ذاستيية، كةساين ديكة. كةم بكةينةوة
لة گةص ئةوةي ذةنگة كردةوةكاين ئثمة بووبثتة هؤي ديتنةوةي ذاسيت لة هةمان كاتدا زؤر كةسي ديكة 
ذةنگة نة تةنيا ئةو ذاستييةيان پث گرينگ نةبث و لة گةصي بثتةفاوت بن بةصكوو بة شثوةيةكي چاالكانةش 

  . رةكاين بكةنلة دژي ئةو شتةي كة ئثمة وةك ذاسيت تثيگةيشتووين، ذاوةسنت و بةربة
لةوة بة زةمحةتريش دةبث كة ئةگر بثتوو ئثمة . هةربؤية زةمحةتة ئثمة پثشگؤيي كاريگةريي بكةين

ديتين ئاصووگؤذةكان ئاسانترة ئةگةر بثتوو گرووپثك . مبانةوث تةنيا كاريگةريي هةصمةتةكان دةرخبةين
ة هةروةها مودثلثكي ئةم. هةر لة دةسپثكةوة ئامانج و مةبةسيت هةصمةتةكةي دياري كردبث

هؤكارةكة لة پاش . بةصام مودثلثكة زؤرتر لة گةمةي شةترةنج دةچث هةتا بيليارد. شوثندانةريية_هؤكار
بة پثچةوانة كة بتهةوث هؤكاري . شوثندانةري لة داهاتوودا هةصكةوتووة يانث لة وةديهاتين ئاماجندا

ةمحةتة حسثيب ئةوة بكرث كة چ ذوودةدا هةروةها ز. پشتةوةي مةبةست ببينييةوة ئةوة زؤر زةمحةتة
ئةگةر هاتوو كةساين ديكة پثش بة گرووپثك بگرن كة لة كردةوةدا دةياةوث گةصاصةو پالنةكةيان 

بة يارمةيت تيؤري گةمةو دةسةصات ذةنگة بكرث حسثيب پثوةندي نثوان هثزةكان و هةروةها . وةديبثنن
لةنةكاو . م ذةنگة بةشثك لة گرووپةكة پالنةكةي بگوذثبةصا. پثشگؤيي بةردةوامي گةمةي دةسةصات بكرث
لة هةلوومةرجثكي وادا ئيتر ذووداوةكان بة يارمةري  ذثساي . ئةوان دةبينن كة ئاماجنةكةيان وةدي ناية

 .گةمةوة ناتوانرثن ذوون بكرثنةوة
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ياسا . ئاصووگؤذةكان دةكرث هثندثك جار لة سؤنگةي ستروكتورةكاين كؤمةصگةدا پثشگؤيي بكرثن
ئابوورييةكان لة سيستةمي بازاذي ئثمةدا دةبنة هؤي ئةوة كة هةموو شةريكة كةسييةكان وةدووي الين 

. ئةگةر وانةبث ئةوة دةوصةمةندثك پارةكةي لةو شةريكةية ناخاتة گذ. زؤري قازانج و پثشخسنت بكةون
ذاي ئةوة مةسرةفكةرةكان سةرة. ئةوة بنةما ئابووييةكاين ئثمةية كة لةم پثوةندييةدا بذياردةر دةبن

دةتوانن شةريكةيةك ناچار بكةن كة ذثي وشوثين ژينگة ذةچاو بكةن بةصام ديسان قازاجنة كة شةريكةيةك 
  .هةصدةسووذثنث

ئةدي چ ذوو دةدا كاتثك كة شةريكة تةعاونييةكان يان وةدووي قازانج نةكةوتووةكان لة كؤمةصگةدا گرينگي 
.  لةو شةريكانة بةجؤرثك خؤيان لة وةدووكةوتين قازاجندا ذثكبخةنبةرچاويان هةية؟ ذةنگة ژمارةيةك

ئيتر لةوة زياتر ناكرث هةصسوكةويت ئةو . بةصام دواتر ياسا ئابوورييةكاين ديكة دةكةونة پثشةوة
كةوابوو . شةريكانة وةك شةريكةي وةدواكةوتين الين زؤري قازانج و پثشخسنت ذوون بكرثتةوة

  .دثتة ذؤژةضةوة كة ئيتر ناكرث ناوي لث بنرث كاپيتاليزمسيستةمثكي نوثي ئابووري 
ئةگةر مرؤض باوةذي بةوة نةبث كة كؤمةصگة وةك تةختةي گةمةي بيليارد يان شةترةجنة ئةوة زةمحةت 

تاكتيككارثك بة بث ذيزي جثي متمانةي پثكاين تؤپ لة گةمةي . دةبث كة باس لة تاكتيك و ستراتيژي بكرث
چ يارمةتييةك بة ذاسيت و بةرحةق بوون دةكرث كة دوايني تؤپ . وةستان دةمثنثتةوةبيلياردا ئةوة دةستةو

تاكتيككارثك . تؤپةكاين ديكة ذثگةيان بةربةست كردووة. بةرةو كوين تةختةي بيليارد خلؤر بكرثتةوة
بثجگة ئةگةر شا كرا بة قورباين سةربازثك لة گةمةكةدا ئةمة . پثويسيت بة متمانة لة ذثساي گةمةدا هةية

تاكتيككارثك دةبث دانة دانة سةربازةكاين اليةين دژ لة ذثگة الدا و لة . لة سةرلثشثوان شتثكي ديكة نية
بةپثچةوانةي ئةمة ئةوة . بؤ تاكتيككارثك دةبث ئامانج خودي ئامرازةكان بة پريؤزي ذابگرث. نثويان بةرث

  .دةبث تاكتيككار مةيداين گةمة بة شكاوي و دؤذاوي بة جثبثصث
تاكتيككار دةصث؛ ئةگةر ئثمة ئثستا لة هةلوومةرجثكي باشدا نني ئةوة ذةنگة لة وةختثكي لةباري ديكةدا _ 

  .قةرةبووي ئثستا بكةينةوة
ئةگةر مرؤض لة گوتين ئةو . ئةي ذاستگؤيي چي بةسةرهات؟ دةبث لة گفتوگؤدا ذاستگؤيي بكرثتة بنةما

  .استگؤييةو ئةمةش تةنگوچةصةمة دةخاتة پثش ديالؤگشتةي كة ئةو پثيواية ذاستة، خؤببوثرث ئةوة ناذ
ئثستا لة كاتثكدا دامودةزگاكان كؤمةصثك گرفت و كثشةي ديكةيان لة پثشة و ناتوانن هةموو _ 

. كةرةستةكانيان لة دژمان بةكار بثنن، ئةوة كاتثكي لة بارة بؤ ئةوة ئثمةش هةصمةتةكامنان توندتر بكةين
  .ئةمة قسةي هةمان تاكتيككارة بةصام لة كاتثكي ديكةدا. دةكةوينئةوة ئيتر بة دصنياييةوة سةر

بوون يان سةركةوتن؟ هةر گةمةيةك لة خؤيدا پثبةندي ژمارةيةك ذثساية " مات"بةصام ذثگاچارةكة چيية، 
  . كة بة شثوةي تاكتيكي بؤ ئةوة اليةين دژ ژثر خبرث ،كةصكيان لثوةردةگريدرث

. بةصكوو ديالؤگثكة كة دةگا بة ذثكةوتن و پثكةوةساچان. ةسةصات نيةخةبايت نافةرماين مةدةين گةمةي د
ئةگةر هاتوو ذثگايةكي دوور لة بةر دةم ذثگاچارةي هاوبةش هةبوو ئةوة دةبث لة كةصكي خراپ وةرگرتن لة 

ئةگةر بة شثوةي تاكتيكي دةسةصاتثك بث هثز بكةي ئةوة لة خؤيدا كردةوةكة . هثز و دةسةصات خؤ ببوثرث
  . ة هؤي پذچةكي، ترس و شك و گوماندةبثت

بةصكوو دةيهةوث ذثگاچارةكان لة . ستراتيژيكار بة نؤرةي خؤي ترس و دصةخورپة ذؤژانةييةكان لة بري دةكا
داهاتووي دووردا لة ذثگاي خةبايت پارملانتاريسمي، شؤذش، مانگرتين گشيت، هةصبژاردين شثوة ژياين 

  .ان لة سياسةت يان هةر ئاماجنثكي درثژخايةين ديكة وةدي بثنثئثكؤلؤژييانة، بووين ژمارةي زؤرتري ژن
، چارةسةري "چارةسةري گةورة"ئةي ستراتيژيكار لة سةر زةبرو سةركوتة هةنووكةييةكان چ دةصث؟ ذةنگة 

ئةدي ئةوة نية، ئةمةي ئثستايي و نزيك و ئةوةي دوور پثكةوة پثوةندييان هةية؟ كةواية . ذاستييانة نةبث
. ريية نزيك و هةنووكةييانة دةبث هةر وةك چارةسةريية درثژخايةنةكان باش بنئةو چارةسة

بة هؤي خةبايت بةكردةوة ئةوة هةم . بةرهةصستكاري دةبث مثژووي ئثمة لة گةص ئثستا و داهاتوو گرث بدا
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كار و بار و هةصسووكةويت ذؤژانةي من لة گةص . مثژوو و هةم داهاتوومان بؤ خؤمان درووست كردووة
  .اسةيت جيهاين پثوةندي هةيةسي

 
 

  خةتة گشتييةكان لة خةبايت نافةرماين مةدةنيدا
چةند دةورثك خواليةوة و . لة نةكاو بة توندي بةرز بؤوة. هةليكؤپتةرةكة بة هثوري بؤ سةر پردةكة دابةزي

نيا هةر زوو بة دواي ئةمةدا، يةكةم ماشثين پؤليس گةيشت، تة. پاشان لة چاوترووكاندنثكدا ون بوو
سةگةكان بة . دواتر سةرجنم بؤ الي سةگةكاين پؤليس ذاكثشرا. پثذاگةيشتم هةشت ماشثن و باسثك بژمثرم

لة پشتةوةي سةگةكان سي پؤليسثك  . هثوري چاويان تث بذيوين و هةموومان وةك يةك لثمان دةذوانن
رةيةكي زؤريشيآن ژما. زؤربةيان كصاوي سپي تايبةت بة كايت تثكهةصچوونيان لة سةرة. ذاوةستاون

  .باتؤنگةكانيان هةصكثشاوة
خةصك لة سةر پردةكة كؤبووبنةوة . 1983 لة ساصي Jordfallsbronئةمة دميةنثكة لة پردي يوردفالسربون 

بؤ ئةوة نةتوانرث پردةكة بةرز بكرثتةوة، چونكة قةرار بوو بةلةمثكي دامناركي كؤ گؤيا هةصگري چةكوچؤص 
  . ببثبوو بة ژثر پردةكةدا تثپةذ 

ئةو پؤليسانةي هاتبوون، پثشتر  قةد لة گةص خةباتگثذاين نافةرماين مةدةين تووشي تثكهةصچوون 
دواتر هةر لة پاش ئةم هةصمةتة لة دةيةي هةشتاكاندا بوو كة پؤليس وردة  وردة ئةزموونثكي . نةبوبوون

ن، دةزانن يةكةم پثوةندي هةموو ئةوانةي كة بة هةمان شثوة تووشي پؤليسي ترساو دةبة. فرةتري وةرگرت
ئةوان نازانن خةريكة چ ذووبدا و هةربؤية . لة گةص ئةوان ئةوة دةبث كة هثور بكرثنةوةو بكةونة ئاسايشةوة
  .ذةنگة لة تثكؤشةرةكان زياتر تووشي دصةخورپة و شصةژان بنب

يا لة اليةن بةصام ئةوانةش كة لة هةصمةتثكدا بةشداري دةكةن پثويستيان بة هثندثك ئاسايش نة تةن
بةشداربووان ذةنگة لة منداص،  .پؤليسةكانةوة بةصكوو لة اليةن خودي تثكؤشةرةكاين ديكةوة هةية

بةساصداچووان، تثكؤشةرگةيل كؤن و بةئةزموون يان ئةوانةي بؤ يةكةجمار بةشداري خةبايت نافةرماين 
ةكاين ديكة چؤن دژكردةوة لة  خؤ من بؤ خؤم لة هةصمةتثكدا كة نةزامن تثكؤشةر. مةدةين دةكةن، پثكهاتنب
  .من دةمهةوث هةست بةوة بكةم كة ئثمة متمانةمان بة يةكتري هةية. نيشان دةدةن، دةترسم

هةم بزووتنةوةي مايف هاووصاتييةيت لة باكووري ئةمريكا و هةم جوصانةوةي سةربةخؤيي خوازي 
خةتة . تودوتيژي كةصكيان وةرگرتووةهيندوستان بؤ پثكهثناين ئاسايش و هثمين لة خةتة گشتييةكاين  نا

گشتييةكان فةرمي بوون و بؤ ئةوةش پثكهاتن كة لةيةكتري تثگةيشتنثك لة نثوان پؤليسةكان و 
ئثستاشي لة گةص بث زؤربةي ئةو خةتة گشتييانة بةكار دةبرثن و ژمارةيةكي . تثكؤشةرةكاندا دامبةزرث
  .نوثشيان لث زياد كراوة

لة سةر چوارچثوةي هةصمةتةكان لة نثوان ژمارةيةكي  ا ذثكةوتننامةيةكة لةهةر خةيت گشتييةك لة خؤيد
ئةگةر بة نثو كتثبگةلثك كة لة سةر هةصمةت لة باكووري ئةمريكا نووسراوة، . زؤر لة گرووپگةيل دؤستاندا

چاوثك خبشثندرث ئةوة ئةم خةتةگشتيية ناتوندوتيژييانةي خوارةوة هةتا ذؤژي ئيمذؤشي لةگةص بث، 
  :ينيئاسا

  . هةموو كةسثك بةچاوي ئةو ذثز و ئةدةبةوة ببينة كة هةر كةسثك لة دؤستثكي نوث چاوةذثيةتيي-1
  . لة توندوتيژي فيزيكي و ذؤحي كةصك وةرمةگرة-2
 لة چةكي گةرم يان هةر جؤرة چةكثكي ديكة يان ئامرازي خؤپاراسنت لة دژي توندوتيژي كةصك -3

  . وةرمةگرة
  . ذامةكة-4
  .تيكا كةصك وةرمةگرة لة ناركؤ-5
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  . هةموو، تةنانةت كةساين پشتگريش، دةبث ئةندامي گرووپگةيل دؤستان بن-6
  . هةموو ئةندامان دةبث پةروةردةي خةبايت دژي ناتوندوتيژي ببينني-7

زؤرجار لة . بةداخةوة هةميشة وانية. وا دثتة پثش چاو كة زؤربةي ئةو خاصانةي سةرةوة ذوون و ئاشكران
بؤ . ةو خاصانةي پثشتر گرووپگةيل دؤستان لة سةري ذثكةوتوون، خوثندنةوةي جياواز دةكرثنثوةرؤكي ئ

منوونة باسثكي وا لة نثو بزووتنةوةي دژي توندوتيژي لة ئارا داية كة ئايا دروومشدان و قيذاندن دةكرث 
ن و شصةژان چونكة هةر چؤنثك بثت درووشم و قيذاندن دةتوانث هاندا. وةك توندوتيژي ذؤحي بژمثردرث

ئثستا لة قيذاندين بة كؤمةص . هةم لة الي اليةين دژ و هةم لة الي خودي تثكؤشةراين بةشداربوو پثكبثنث
  .لة بايت ئةوة لة گفتوگؤ و گؤراين كةصك وةردةگريدرث. خؤ دةبوثردرث

. صةژانهةروةها ذاكردن دةكرث ببثتة هؤي هةصچووين ناپثويست و لة خراپترين هةلومةرجيشدا پانيك و ش
بة هةمان شثوةش كةسانثك كة شوثنةواري ئةصكؤصيان هثشتا لة سةر ماوة ذةنگة بة شثوةيةكي نابةجث 

  .جبووصنةوةو ببنة هؤي تثكداين باروودؤخ
كثشةيةك كة ذةنگة بة هؤي كةمتةرخةمي سةرةذاي ذثكةوتننةكان بثتة گؤذث لة بري كردين بة جثهثشتين 

ةمة دةكرث ببثتة هؤي بصاوكردنةوةي دةنگؤيةكي ناپثويستةوة لة اليةن هةر ئ. چةقؤي باخةصي لة ماصةوةية
  :بؤ منوونة دةگوترث. پؤليس و مامسثدياةوة

 .ئةوان بة چةقؤ خؤيان چةكدار كردبوو -
شتثك كة دةتوانث تةگةرة لة بةر دةم هةموو تثكؤشانةكة دابنث ئةوةية كة اليةين دژ بؤ منوونة 

لة هةصمةتة پالگبيلييةكاندا . بيانوو و وةك چةك چاو لةو شتانة بكاكةرةستةيةك يان شووشةيةك بكاتة 
كاتثك هةصمةيت چةكداماصني كؤتايي پث دث ئةوة ئثمة چةكوشةكان لة . ئثمة لة چةكوش كةصك وةردةگرين

  .سةر عةرز دادةنثني بؤ ئةوة لة اليةن پؤليس و پاساوانةكانةوة گؤنگةصمان بؤ نةنثردرثتةوة
ساييةكان لة سويد يان شوثنةكاين ديكةي جيهاندا، ژمارةيةك خؤپيشاندةر خؤيان بة لة خؤپيشاندانة ئا

بةصام خةبايت دژي . كةرةستةي پاراستين وةك كصاوي ئاسنني و دةسةسذي لوتسذين تةيار دةكةن
توندوتيژي لة خؤيدا پشت بة هثزثك دةبةستث كة سةرچاوةكةي دةگةذثتةوة بؤ ئةو زةربةديتووييةوة كة 

هةر بؤية ئةو خؤتةياركردنة بة ئامرازي پثشكةوتوو جثگةيةكي ئةوتؤيان . مي كردةوةكاندا وةدي دثلة ئاكا
لة هةمانكاتدا نكؤصي ناكرث، بؤ منوونة ذةنگة لةو وصاتةنةدا كة . لة خةبايت نافةرماين مةدةنيدا نية

ئيتر لةو . ئةستؤ بگرثديكتاتؤري تثياندا حوكم دةكا، مرؤض نةتوانث ئاكامي كردةوةكاين هةرچي بث، وة 
لة جثگةي ئةوة لة . كاتانةدا شثوازي هةصمةتةكان لة چوارچثوةي خةبايت نافةرماين مةدةين دةچنة دةرث

لة بةر ئةوة خةبايت ناتوندوتيژي گرينگي بة قارةمان . ترسي كوشنت و ذاونان، هةصاتن هةصدةبژثردرث
  .ناتيضثكي پثويست لة كايت نافةرماين ئاشكراداچثكةري و شةهيدپةروةري نادا ئةوة هةصاتن دةبثتة ئةلتر
لة بةراورد لة گةص لةو وصاتةنةدا كة ديكتاتؤري (لة گةص ئةوةي لة كؤمةصگة فرةتر ئازاد و ليرباصةكاندا، 

ئاكامي خةبات ئةوةندة مةترسيدار نةبث بةصام ديسان گرينگة كة تثكؤشةران ئامادةيي ) تثياندا حوكم دةكا
بزووتنةوةي سةربةخؤيي خوازي هيندوستان، لة پاش ژمارةيةك هةصة و . دييةدا هةبثتةواويان لةو پثوةن

تثكشكان، ئاخرةكةي فثري ئةوة بوون كة ئةوان پثويستيان بة پةروةردةي خةبايت ناتوندوتيژي يان 
. مةرجي پةروةردة ئثستاشي لة گةص بث لة جثي خؤيةيت. جؤرثك خؤئامادةكردن بةر لة هةصمةتةكان هةية

وو جارثك و پاش هةر هةصمةتثكي تثكشكاوو بة ئامانج نةگةيشتوو، مةرجي پةروةردة زياتر بةرز هةم
  .دةكرثتةوة

لة پاش سةركةوتين گةورةي خةبايت بةكؤمةصي گرووپگةيل دؤستان لة دژي بنكةي وزةي ناوكي سيربؤك 
Seabrook دةبث گرووپگةيل ، ئةوة كة هةموو بةشداربواين خةبايت نافةرماين مةدةين1976 لة ساصي 

ئةمة دةبثتة هؤي خاترجةمي و ئاسايش بؤ . دؤستان دامبةرزثنن، ئيمذؤ وةك مةرجثكي پثويست دانراوة
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ئةگةر هاتوو گرووپثك هةصخلةسكي ئةوة هةميشة گرووپگةيل ديكة دةتوانن يارمةيت و . هةموو اليةنةكان
  .كؤمةكي خؤيان لةو بوارةدا پثشكةش بكةن

 لة بةردةم پثشوةچووين سازبووين گرووپگةيل دؤستان بةو شثوةية لة وصاتاين هؤكارثك كة لة سويددا
. ديكةي ذؤژئاوادا هةية، ذثگر بووة، ئةوةية كة بة بذاوي من، ئثمة لثرة ئةو مةرجةمان بة هيند نةگرتووة

كة هثندثك جاريش تثندثنسثكي دژكردةوةيي بةرةودوايي وا هةية كة گرينگي بةو جؤرة هةصمةتانة دةدرث 
  .لةواندا ذثبةري بةهثز ذؤصي هةرة مةزن دةگثذن

بثجگة لة حةوت خةتة گشتييةكان، ژمارةيةك خةيت ديكة هةن كة بة پثي شثوازي جياوازي هةصمةت 
ماص و مصك : يةكثك لةو خةتة گشتييانة ئةوةية كة دةگوترث. بةكاربردين ئةوانيش زؤر جار ئاسايية

  .تثكمةدة
بةشداري دةكا دةبث ئةوةشي لة بةرچاو بث كة ئةو تثكؤشانةي ئةو ثين نية كاتثك مرؤض لة تثكؤشانثكدا 

هةموو ئةوانةي بةتةمان لة تثكؤشانثكدا بةشداري بكةن دةبث ئةو شانسةيان پث بدرث كة بةر . و ئاشكراية
ندا، لةوةي بذيار بدةن كة كامة كردةوة ئةجنام بدةن، بزانن كة گرووپگةيل دؤستاين ديكة لة هةمان تثكؤشا

ئةمة لة خؤيدا مةرجثكة بؤ جثبةجثكردين دميؤكراسي و دةبث وةك خةتثكي . بة تةماي چني و چ دةكةن
  .گشيت بةتايبةت لة هةصمةتة بةرفراوانةكاندا هةبث و هةموو اليةك پةسةندي بكةن

ر هة. هثندثك كةس لةو باوةذةدان كة بةرپرسايةيت كردةوةكاين ئةوان تةنيا دةكةوثتة ئةستؤي خؤيان
زؤر بة . بةصام ئةمة هةصةية. بؤية كةسي ديكة پثويست ناكا هيچ جؤرة بةرپرسايةتييةك بكةوثتة سةر شاين

لة هةصمةتثكي بةربةستكردن لة . كةمي هةصدةكةوثت كة من بة تةنيا بةرپرسي هةموو كردةوةكاين خؤم مب
ةصمةتةكةي شةوثكي تةواو فذؤكةخانةيةكي نيزامي لة نؤروثژ، پؤليس هةموو تثكؤشةراين بةشداربووي ه

بةصام . تثكؤشةران نةياندةزاين بؤ، بؤچي ئةوان ئةو هةموو ماوةية دةبث دةسبةسةر بكرثن. دةسبةسةر كرد
شةوي پثش هةصمةتةكة . لة كايت پرس و جؤي مةحكةمةدا ئةوان هؤكاري دةسبةسةرييةكةيان بؤ دةركةوت

تة نثو فذؤكةخانةكة و كةرةستةيةكي نيزامي كة تاقة سويدي بةشداربوو لة هةصمةتةكةدا بة تةنيا دةچث
پؤليس تثكؤشةري سويدي . وةك سيمبؤل بؤ هةصمةيت ديكةي ئاشتيخوازانة پثويسيت پث بووة، هةصدةگرث

تثكؤشةرة نؤروثژييةكاين ديكة لة بةر . دةگرن و دوو حةوتوو لة ژووري تاكةكةسيدا دةسبةسةري دةكةن
هةصوثست و . ؤشةري سويديدا بةشداريان نةكردووة، ئازاد دةكةنئةوة لة هةصمةيت بةتاقي تةنياي تثك

  .كردةوةي تثكؤشةري سويدي بووة هؤي نانةوةي كثشة و ناهومثدي لة نثو گرووپةكة
لة . ئةم ذووداوة منوونةيةكة كة نيشان دةدا چؤن بزووتنةوةي بةرهةصستكاري تووشي گرفت دةبث

زؤرجار . ارةكةيان ذاپةذاندووة، زةرةرمةند دةبنذووداوثكدا كة كةساين ديكة بثجگة لةوانةي ك
بثجگة لةمة ئثمة . بةرپرسايةيت كردةوةي ژمارةيةك دةكةوثتة ئةستؤي ئينسانةكاين ديكة

.  بةرپرسايةتييةكي ئةخالقيشمان لة پثوةندي لة گةص ئاكارو كردةوةي كةساين ديكةدا دةكةوثتة سةر شان
دةبث هةموو چةشنة زانيارييةك لة پثوةندي لة گةص هةر هةر بؤية لة خةبايت نافةرماين مةدةنيدا 

هةصمةتثكدا بگا بة هةموو بةشداربواين هةصمةت، اليةين دژ و هةروةها ئةو گرووپگةلةي كة تثكةصاويان 
ئةمة لة خؤيدا دةبثتة هؤي ئةوة كة هةموو لة كايت پثويستدا دژكردةوة نيشان . هةية لة گةص هةمان كثشة

اوةكان شوثن دانةربن و لة دووپاتبوونةي هةصة و چةويت لة كايت هةصمةتةكاندا خؤ بدةن و لة سةر ذوود
  .بپارثزرث

  
   و گرتندةسبةسةركردن

  دةكرث دةس لة باصتؤكةت گري بكةم؟. بةداخةوة ناچارم لثرة دوورت خبةمةوة_ 
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. دا بوو1983ئةمة يةكثك لة يةكةم ئةزموونةكاين بةشداري من لة خةبايت نافةرماين مةدةين لة ساصي 
ذثزگرتن لة يةكتري بةردي بناخةية بؤ . بة ئةدةبةوة لةگةصم جوصايةوة) سويد (Lidingöليدينگئؤ  پؤليسي

  .ئةوة بةرهةصستكاري بگاتة ئاماجني خؤي
گرتن و دةسبةسةركردن لة خؤيدا دةبثتة ديدار و چاوپثكةوتين نثوان دوو كةس كة پثشتر يةكتريان 

ةكان يةكتري دةبينن ئةوة ئيتر ناكرث وةك دةسپثك  بة باسي ئةخالق و كاتثك نةناسراو. نةناسيووة
نثو  پاشتر دةكرث لة. تةنيا ئةوةية كة ئةوان پثش هةموو شتثك يةكتري بناسن. ذوونكردنةوة دةسپثبكرث

  . ماشيين پؤليس لة ذثگاي گرتووخانة يان لة كايت پرس و جؤدا باسي پةيام و مةبةسيت هةصمةت بكرث
بؤ ئةوة بة سانايي . پؤليس لة گةص اليةنةكةي ديكةية.  نافةرماين مةدةنيدا دوژمن بووين نيةلة خةبايت

ذةهةندي خةبايت نافةرماين مةدةين دةركةوث دةبث لة نثوان كاركردي پؤليس وةك مايف پاراستين 
لة . ابنرثكاروبارثك يان دامودةزگايةك و هةروةها نةخشي ئينسان لة پشتةوةي ئةو كاروبارة، جياوازي د

خةبايت نافةرماين مةدةنيدا داوا لة پؤليس وةك ئينسان دةكرث كة لة جثبةجثكردين فةرمانةكان خؤ 
لة بةر ئةوةي بنةماي نافةرماين دةبثتة بةرخورد و . ببوثرث و لة بايت فةرماين پشتگري هةصمةتةكة بكا

دةين هةوص دةدةن لة كايت ديتين نثوان مرؤضة پثشكةوتووةكان، تثكؤشةراين خةبايت نافةرماين مة
  :دژكردةوة نيشان بدةن) بة پثؤ جؤري هةصمةتةكان(دةسبةسةركردندا بةم شثوازانةي خوارةوة 

  . دةستوور و فةرمانةكاين پؤليس جثبةجث بكة-1
  .فةرمانةكاين پؤليس جثبةجث بكة لة كايت گرتن و دةسبةسةركردندا_ 2
  . بةرهةصستكاري پاسيض يان هاوكاري نةكردن-3
  . بةرهةصستكاري  چاالكانة-4

كاتثك پثوةندييةكي باش لة گةص پؤليس دثتة گؤذث كة بة شثوةيةكي دصخوازانة فةرمانةكاين پؤليس 
هاوكاري نةكردن دةبث لة كاتثكدا كةصكي . ذاستةوخؤ يان لة كايت گرتن و دةسبةسةركردندا جثبةجث بكرثن

وةك ئةوة بؤ منوونة لة كاتثكدا . سيمبؤليكي هةيةلثوةربگريدرث كة هثز و قوةيت هةصمةتةكة ذواصةتثكي 
  .هةصمةيت بةربةستكردن لة ئارا داية يان هةصمةتثك بة نيوچصي ماوةتةوة نةگةيشتووةتة كؤتاي

بةرهةصستكاري چاالكانة لة كاتثكداية كة تثكؤشةران قؤص لة قؤصي يةكتري ذاوةستاون يان خؤيان بة 
ئةم شثوازة لة . بثتة هؤي دنةداين پؤليس بؤ دژكردةوة نيشاندانئةمة لة خؤيدا دة. شتثكةوة دةبةستةوة

دةيةكاين شةست و حةفتادا كة زؤربة لة بذوايةدا بوون خةبايت ناتوندوتيژي دةكرث وةك هثزثكي فيزيكي 
  . كاردانةوةي هةبث، بةكار دةبرا

چونكة لثرةدا . بينمكة بة زجنريةوة خؤت بة شتثكةوة ببةستيووة، من وةك بةرهةصستكاري چاالكانة ناي
  .زجنري لة خؤيدا هةصسوكةوت نية بةصكوو سيمبؤل يان ئامرازثكة. هثزي فيزيكي لةش بةكار نابردرث

بةرهةصستكاري پاسيض دةكرث كاردانةوةيةكي بةهثزي سيمبؤليكي هةبث ئةگةر بثتوو پؤليس نةيهةوث لة 
ندثك جار هاوكاري نةكردن بة شثوةيةكي هث. گةص تثكؤشةران گفتوگؤ بكا يان ئةوة توندوتيژي بةكار بةرث

وةك هةموو جؤرثكي ديكةي بةرهةصستكاري، پثويستة ئةو . خؤبةخؤ و بة بث بريكردنةوة بةكار دةبرث
هثندثك . پرسيارة بكرث كة مةبةست لة هاوكاري نةكردن چيةو لة چ كات و وةختثكدا دةبث بة كار بربث

ة شوثنثكي پةناو شاراوة يان كاتثك نزيكي ماشينةكاين كاتثك لة گةص پؤليس هاوكاري دةكةن كة بربثن
باشة بؤ ذاست لةو كاتانةدا؟ باشة بؤچي ئةوان لة بةرهةصستكاري پاسيض هةتا ئةو . پؤليس بكرثنةوة

كاتةي لة پؤليسخانة بةردةدرثن يان پؤليس حازرة گفتوگؤيان لة گةص بكا، بةكار نابةن؟ ئةگةر هاتوو لة 
كردن مةبةستثكي ذاست و ذةوان نةبوو، حةوجث نية هةر لة بنةذةتدا كةصكي لث گةص شثوازي هاوكاري نة

  .وةرگريدرث
ئةگةر هاتوو لة كايت پثويستدا پثوةندي لة گةص هثندثك پؤليسدا درووست بكرث ئةوة مةترسي گرتين 

 بكرثتةوة بؤ ئةوة لةوة زياتر مةترسي گرتين لةو چةشنة كةمتر. زؤرةملي و تثكةص بة لثدان كةم دةبثتةوة
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ئةوة دةكرث كةسي پشتگري كة لة دةرةوةي هةصمةتةكةية بة نووسني يان بة فيلم هةصگرتن گرتين يةكة 
ئةمة هةر وةها ئةو شيانة دثنثتة ئاراوة كة . يةكةي تثكؤشةران لة گرووپةي بةو سپثردراوة، تؤمار بكا

كةسي . ث وةربگريدرث، ببيندرثنةوةبتوانرث ئةو پؤليسانة كة ذةنگة لة مةحكةمةدا وةك شايةت كةصكيان ل
گرياو ئةگةر هاتوو ناوي ئةو پؤليسانةي كة ئةويان گرتووة نةزاين ئةوة لة بنكةي پؤليس داواي 

  .  ناوةكانيان بكا
پثش لة گرتن نابث تثكؤشةران لة بري بكةن كة گريفانةكانيان لةو كاغةزانةي ناونيشاين بؤ پؤليس 

كاتثك گريابوو، پؤليس لة نثو گريفانيدا . ؤستثك ئةمةي لةبري چووبوود. گرينگيان تثداية، بةتاص بكةن
ناونيشاين ژمارةيةكي بةرچاوي بةرهةصستكاري لة وصاتاين ئاصمان، هولةند، ئينگلتةرة، نؤروثژ و سويد 

پاش ئةم ذووداوة، كؤنة لثكؤصةرةوةيةكي ئآشيت لة ئاصمان شكي كرد كة لة جاران زياتر كةوتؤتة . ديتبؤوة
بؤ منوونة كاتثك من و ئةو پثكةوة بة دةوري بنكةي پةرشينگي دوو لة موتالنگثن .  چاوةدثري پؤليسژثر

سوذاينةوة بؤ ئةوة لثكؤصينةوة لة شياين هةصمةتثكي چةكتثكشكاندن بكةين، دوو ماشيين پاسةوانةكان 
 وةك شتثكي سةيرم من بؤ خؤم ئةوة كة بة چذي لة اليةن پؤليسةوة چاوةدثري دةكراين. كةوتنة شوثنمان

هةردوو، هةم من و هةم ئةو پثشتر پثكةوة لة هةصمةيت چةكداماصينمان بةشدارميان . نةدةهاتة پثش چاو
لة هثندثك . ئةوة كة پؤليس ناونيشاين ئثمةي پث بوو، پثموانةبوو شتثك لة مةسةلةكةي گؤذابا. كردبوو

وة نابث ناونيشاين تثكؤشةران بكةوثتة هةلومةرجدا بؤ منوونة كاتثك كة پةنابةر دةشاردرثتةوة، ئة
  .دةسيت پؤليس

  
  پرس و جؤ

تيشكهاوثژةكة . منيش بةذثزةوة سةرم بؤ لةقاند و دانيشتم. لثكؤصةرةوةكة ئاماژةي بؤ كورسييةك دا
لة الي چةپمةوة . بة چاوي نثوة نووقاوةوة هةوصم دةدا دةوروبةرةكةم ببينم. خةريك بوو كوثرم بكا
.   ئاسايشم دي كة وةخيت خؤي دوو پةجنةي ژنثكي لة كةمپي ئاشتيدا شكاندبووبةرپرسثكي ناسراوي

باريك و درثژي دةسكةي باتؤنگكةي  هةمان كةس هةر تؤزثك لةمةوبةر باصةكامني لة دواوة بة پةتكي
ذاست لة پثشةوةي من و لة پشتةوةي بةرپرسي . ئثستا وادةهاتة پثش چاو كة هثور بؤوةتةوة. جةذاندبوو

ئةوان  .لة الي ذاستيشمةوة دوو كةسي نةناسراو وةستابوون. جؤ سيخوذثكي ئثف بث ئاي وةستا بووپرس و 
  . دواتر خؤيان وةك پؤليسي بةشي پةنابةر ناساند

  .لثرةدا تةنيا كةسثك كة دةتوانث دانيشث، ئةو كةسةش تةنيا هةر منم
  .واين ديكة كث بوونناوي خؤت بصث و باسي ئةوةش بكة كة ئة. ئثستا خؤت لة شثيت مةدة_ 
  چ بة سةر ئةو ژنة هات كة گرتان و دوورتان خستةوة؟_ 
  ....ئةوة ئثمةين كة بؤمان هةية پرسيار بكةين _ 
  .كةواية منيش ئثستا هيچم پث نية بؤتاين باس بكةم_ 

ز ئةو بة دةنگي بةر. يةكثك لة پؤليسةكاين بةشي پةنابةر بة پةلة داچةمييةوةو چاوي بذية نثو چاوگةمل
لثرة دةتوانني چواردةساصت  ئةگةر بثتوو قسة نةكةي،. گويت وةك تثبگةي ئثمةش هثندثك مافمان هةية

  .ذابگرين
ئةواين ديكة بةهةمان . هيچ زانيارييةكم نةدركاند. سةرذشتةي پرس و جؤ لثكهةصبچذاو بة جارثك تثكچوو

  . ...شثوة  قسةيان نةكرد
  .  دوالر غةرامةي بؤ من دةركرد40دادوةر حوكمي داين . ةدةرنادواتر هةموومانيان لة بنكةي فذؤكةخانة و

لثرةدا زةمحةتة لة كايت پرس و جؤدا زانياري بدةي . لة سويدا سروشتيية كة گرفيت بةپثچةوانة دثتة پثشث
پرس و جؤ شيانثكة . ئةمة لة كاتثكداية كة پرس و جؤ لة خؤيدا بةشثكي گرينگة لة هةصمةت. يان وةربگري

بةرپرسي پرس و جؤ تةنيا . كردين ديالؤگ و هةروةها خستنة بةردةسيت بةصگة و بؤچوونةكانبؤ دةسپث
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مرؤض دةتوانث ذاگةيةندراو و . واذاهاتووة كة زانياريية دةمييةكان بة كوريت و نيوةوناتةواوي  ياداشت بكا
  . ثبةصگةي ديكة كؤ بكاتةوةو داوا بكا وةك پةيوةست لة پرؤتؤكؤصي پرس و جؤكةدا دابنر

پثش لة هةموو شتثك لة . هةموو زانيارييةكان خبرثنة بةردةس هثندثك جار واهةصدةكةوث كة پثويست نية
  :پثوةندي لة گةص ئةوةدا كامة زانياري بدركثندرث و كامة نةدركثندرث، دوو فاكتةري گرينگ ذؤص دةگثذن

ثكؤشةرةكاين ديكةوة، لة كايت بةرزكردنةوةي داوكاريي تايبةيت، وةك داواي پثوةندي گرتن بة ت -
لة كاتثكي وادا دةكرث سةرپثچي لة بةشداربوون لة پرس و جؤدا بكرث هةتا داواكارييةكة جثبةجث 

  . دةكرث
لة كاتثكدا مةترسي ئةوة هةية كةساين ديكة لة بةرداين زانيارييةكان تووشي زةرةر و زيان بن،  -

 . ئةوة دةبث لة داين ئةو زانياريانة خؤببوثردرث
ةم فاكتةرانةي سةرةوةو هةروةها ئةو ئاماجنةي مرؤض دةيهةوث پثي بگا، ئةوة ذادة و پلةي لة بةر ئ

  :هاوكاري هةصدةبژثردرث
داين هةموو زانيارييةك يانث گوتين هةموو ئةو شتةي كةسي پرس و جؤكةر . هاوكاري تةواو -1

  .دةيهةوث بيزانث
 شتثك لة سةر كةساين ديكة مةرجي بنةذةيت لثرةدا ئةوةية كة مرؤض هيچ. هاوكاري بةرتةسك -2

ژمارةيةك كةس وةك . نةدركثنث و داين زانياري لة سةر كةساين ديكة لثگةذث بؤ خودي كةسةكان
بؤ منوونة ژمارةي ناسني لة سويدا بريتيية لة ذثكةويت لة دايكبوون و " (ژمارةي ناسني"پرةنسيپ 

 . نادركثنن) چوارژمارةي ديكة
ن لة كةمپي جؤراوجؤري ئاشيت پاش گرتن حازر نةبوون بة هيچ ژنة تثكؤشةرةكا. هاوكاري نةكردن -3

ئةمة لة خؤيدا دةكرث وةك شثوةيةك لة بةرهةصستكاري پاسيض . شثوةيةك هاوكاري پؤليس بكةن
 . چاوي لثبكرث

قسةي نيوةذاست و درؤ شياين پثكةوةناين متمانة لة . هةر چةشنة زانيارييةك كة دةدرث دةبث درووست بن
رفتةكة تةنيا لةوةداية كة خةصك واذاهاتوون زانياري هةصة بدةن هةتا ئةوة لة داين زانياري گ. بةين دةبا
فةرمانيكردن بةشثوةيةك لة الي ئثمة ذيشةي داكوتاوة كة خةصك النيكةمي دةيهةوث خؤي . خؤببوثرن

ة وةصامدانةوة ئةوان پثيان خؤشة درؤ بكةن هةتا ئةوة بة شثوةيةكي ئاشكرا ل. وابناسثنث كة فةرماين دةكا
  .خؤببوثرن

. تةنانةت لة كايت پةروةردةي پرس و جؤدا بةشداربوواين دةرس بؤيان زةمحةتة ذاستييةكان بدركثنن
ئةمة ئةگةر بةتةواوةيت لة . ئةمةي خوارةوة منوونةيةكة لة ديالؤگثك لة كايت پةروةردةي پرس و جؤدا

  :ئاساييةكايت ديكةدا وةذاست نةگةذث ئةوة لة كالسةكاين دةرسدا 
   ئايا تؤ ئةو كةسانةي بصاوكراوةكانيان بصاودةكردةوة، دةناسي؟-
  ! نة-
   نة؟-
  ... بةصث، واية، مةبةستم ئةوةية كة من نامهةوث وةصامي ئةو پرسيارة بدةمةوة-
   تةنيا دةمةويست بزامن تؤ ئةوانت دةناسي؟-
  ... بةصث، من باشيان دةناسم-

كاتثك . نثو هةلوومةرجثكي شةرمثوين وةك ئةوةي سةرةوةذاستگؤيي باشترين شتة بؤ نةكةوتنة 
تثكؤشةرثك لة بةرانبةر وةصامدانةوةي پرسيارثكدا وةشك دةكةوث و نازانث چؤن وةصام بداتةوة، باشترة 
كات بؤ بريكردنةوةي فرةتر بؤ خؤي دابنث يان ئةوة داوا بكا كة لة گةص يةكثك لة ئةنداماين گرووپگةيل 

بؤچي داوا . ؤض دةتوانث هةميشة داوا بكا كة پرس و جؤ بؤ ذؤژثكي ديكة درثژ بكرثتةوةمر. دؤستان قسة بكا
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نةكرث كة تثكؤشةرة گرياوةكان پثكةوة پرس و جؤيان لة گةص بكرث؟ خؤ ئةگةر هاتوو ئةم داواية پةسةند 
  . نةكرا ئةوة شياين ئةوة هةية پرس و جؤ ذابگريدرث و بؤ وةختثكي ديكة درثژ بكرثتةوة

 كة ئةندامي Jorge Osorio لة ئوروگوايي چاوم بة قةشة خؤرخة ئوسوريؤ 1988ري ساصي بةها
ئةو لة سةردةمي دةسةصاتداريةيت ديكتاتؤريدا .  كةوتSerpajبزووتنةوةي ناتوندوتيژي سةرپاژ بوو 

. وناوبراو كؤمةصثك ئةزمووين بةنرخي بؤ باسكردن ال هةبو. بةشداري خةبايت نافةرماين مةدةين كردبوو
بؤ منوونة ئةوان بةر لة هةصمةتةكان، چوارچثوةي باسةكاين كايت پرس و جؤيان لة نثو خؤياندا دابةش 

يةكثك دةبوا باسي سةرپاژ بكا، يةكثكي ديكة بةصگة لة سةر زةبروسةركوت نيشان بدا، كةسثك . كردبوو
ةكاين خستبؤوة دياري كرابوو باسي ماف و دادوري بكات و خؤرخةش بؤ خؤي وةصامي پرسة سياسيي

كاتثك پرسةكان . بةو شثوةية ئةوان خؤيان زؤر بةباشي بؤ كايت پرس و جؤ ئامادة دةكرد. ئةستؤ
پثوةندييان بة كثشةي ديكةوة هةبا، ئةوة خؤرخة ئاماژةي بة كةساين شارةزا و پثوةندييدار بةو كثشة 

  .تايبةتييانةوة دةكرد
 بةر مةترسي و شياين ئةوة هةية زةربةي قورسييان كاتثك كةساين ديكة بة هؤي پرس و جؤوة دةكةونة

وثكةوث ئةوة دةبث لة ئامادةبوون لة پرس و جؤ خؤبپارثزرث يان وةصامدانةوةي پرسةكان بةرتةسك بكرث 
سةرجةم سويدييةكاين بةشداربوو لة سةفةرثكي لثكؤصينةوة بؤ ئيسرايل لة . وةك داين ناو و ناونيشان

كاتثك لة پرس و جؤدا پرسياري ناوي ئةو فةلستينييانةييان .   ذادةگريدرثناليةن پؤليسي ئيسرايلييةوة  
كاتثك دةبيسني كة ئةو . لثدةكرث كة ديتوويانن، ئةوان بة بث بريكردنةوة و ذامان هةموو ناوةكان دةدركثنن

ثك كةسانة بؤ خؤيان كؤنة سياسةتواناين نثو بزووتنةوةي پشتگريي بوون ئةوة لةذاستيدا هيچ تثگةيشتن
كاتثك باس دثتة سةر باسي فةرمانيكردن وادثتة پثش چاو كة بة بث . بؤ فةرماين كردنييان نية

ذستةيةكي . لةبةرچاوگرتين بةستراوةيي سياسي و هةصسووذان ئةوة هةموومان لة ئوروپا وةك يةكني
  ):يةئةويش ئةمةي خوارةوة(ستاندارد هةية كة شوثندانةرةو وامان لثدةكا كة وةصام بدةينةوة، 

  .تؤ دةبث وةصامي ئةم پرسيارة بدةيةوة -
.  كة لة ماوةي بيست ساصدا لة دةزگاي ئاسايشي پؤليسي ئينگةلتةرة كاري كردووةPeter Wrightپثتر ذايت 

  :ناوبراو لة پثوةندي لة گةص شثوازي پرس و جؤدا لة بريةوةرييةكانيدا دةنووسث
ئةم زاصبوونة لةوةوة . ة سةر وةصامدةردا زاص ببثثنييةكة لةوةداية كة دةبث پرس و جؤكةر بتوانث ب

وةدةس دث كة پرس و جؤكةر بةصگة دةخاتة بةردةم و بةو شثوةية نيشان دةدا كة ئاگاي لة هةموو شتثك 
  . هةية بةصام لة ذاستيدا ئةمة بثجگة لة فؤرماليتة شتثكي ديكة نية

زثك لةمةوبةر باسي هةموو شتثكي من تةنيا دةمهةوث ذوانگةي تؤش بزامن، دةنا هاوذثكةت هةر تؤ -
  ...كردووة

بؤ ئةوة كةسي وةصامدةر سةري لثبشثوث و وةصامي ناتةبا بداتةوة ئةوة ئاسايية كة پرسياري جؤراوجؤر 
بة هؤي ئةوةوة كةسي وةصامدةر لة بةرانبةر درؤكانيدا دادةنرث و لةو . لة سةر هةمان مةسةلة دةكرث

ئةم شثوازة كاتثك كاريگةري زؤرتر . اي بةرگري وةصامدةر تثكدةشكثبارةوة پرسياري لثدةكرث، ئةوة توان
  . دادةنث كة هةمان پرس و جؤ چةندپات بكرثتةوة

ئةم شثوازة وةك شثوةيةكي سةركةوتووي پرس و جؤ لة اليةن پؤليسي سويدييةوة لة كايت لثكؤصينةوة لة 
لة اليةن وةرگثذثكةوة لةقاو درا كاتثك من بةكاربردين ئةم شثوازة . سةر پةنابةراندا كةصكي لثوةردةگريدرث

ئةو كةسة وةرگثذي تايبةيت پؤليسة لة كايت پرس و . بة مةبةسيت لثكؤصينةوة، چاوپثكةوتنم لة گةص كرد
ئةگةر هاتوو پرس و جؤكةر بة شثوةيةكي . جؤكردن لة گةص كةساين پثشكةشكةري داخوازي پةنابةري

  .  ئةوة ديتنةوةي درؤ و قسةدژبةيةكةكان ئاسانترةذثكوپثك و ورد پرسيارةكاين ئاراستة بكا
كاتثك كةسي . هةر چريؤك و بةسةرهاتثك دةكرث لة ذووانني لة چوارچثوةي بةسةرهاتةكة هةصسةنگثندرث

وةصامدةر بةسةرهاتثك زؤر بة وردي دةگثذثتةوة ئةوة ذاسيت و باوةذپثكراوي بةسةرهاتةكة قاميتر دةبث، 
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هةر ئةمةشة . ، هيچ هؤكارثك نية كة بةسةرهاتة درؤينةكة بة وردي باس بكرثبة پثچةوانةش لة درؤكردندا
   .وادةكا كة كةسي درؤزن لة پرس و جؤي داهاتوودا ئةو شتانةي لة بري نامثنث كة پثشتر باسي كردووة

تةنانةت دوودصي و وةشككةوتن لة سةر وردگثذانةوةي بةسةرهاتثك دةتوانث نيشانةي ذاستبووين شايةيت 
چؤن و . شثوةيةكي ديكة بؤ هةصسانگاندين شايةيت ئةوةية تثندثنسةكاين نثو وةصامثك لثكبدرثنةوة. بث

  لةبةرچي كةسي وةصامدةر بةالي اليةنثكدا دةيشكثنثتةوة؟
تثكؤشةراين خةبايت ناتوندوتيژي دةتوانن بة هؤي ئةوةوة لة ذوانگةي تثذوانيين جؤراوجؤرةوة 

دوو كةس .  بكةن، ئةوة لةم تثندثنسي يةكاليةنة خؤيان دوور خبةنةوةباسةكةنيان لة پرس و جؤدا گةصاصة
-Hildegard Gossلة تثكؤشةرة هةرة ناسراوةكاين خةبايت ناتوندوتيژي بة ناوةكاين هيلدةگار گؤمساير 

Mayr و ژان گؤس Jean Goss پث لة سةرة دادةگرن كة دةبث لة كايت پرس و جؤدا تةنانةت لة ذوانگةي 
  . يةين دژبةرةيش كةصك وةربگريدرثتثذوانيين ال

. خودي پرس وجؤكةر دةتوانث زانياريةكي زؤر بدركثنث كة كةسي وةصامدةر دةتوانث كةصكي لثوةربگرث
 لة قةراخ ئوسلؤ بة نةخشةيةكةوة كة لة سةر بنكةيةكي 1987تثكؤشةرثكي ئاشتيخوازي سويدي، ساصي 

من و . ئامادة كرابوو، گريا) ةصگري چةكي ناوكي لثبووكة ئثمة پثمانوابوو فذؤكةي ه(فذؤكةواين سةربازي 
  .كةسثكي ديكة حةوتوويةك پثشتر لة ماوةي سث ذؤژدا نةخشةكةمان باشتر و ذوونتر كردبوو

ئةوةتا دوو . پؤليس بة هؤي بووين دوو دةسخةيت جياواز لة سةر نةخشةكة شكي بؤ دوو شت چووبوو
اوةتةوة يان ئةوة هةر دوو كةسة لة نزيكي فذؤكةخانةكة كةس نةخشةكةيان لة بةر نةخشةيةكي ديكة كثش

هةربؤية پؤليس پرسياري لة تثكؤشةرة ئاشتيخوازة كردبوو . بوون و نةخشةكةيان هةر لةوث كثشاوةتةوة
ئةو گوتبووي واية و پرسيارةكةي بؤ . ئايا كةساين ديكة بةر لةو هاتوونةتة نزيكي فذؤكةخانةكة

پؤليس لة هةمانكادا تؤمارثك ناوي كة لة  بةصام. اين كةس خؤي بواردبووسةملاندبوون بةصام لة ناوهثن
پؤليس لة سةر دةسخةتةكةي ئثمة و . نثو گرووپثكي دؤستاندا دةس بةدةسي پثدةكرا، وةدةس كةوتبوو

سةملاندي ئةوة كة پثشتر دوو كةس هاتوونةتة نزيك فذؤكةخانةكة بةصگةيان وةدةس كةوت كة ئةو دوو 
  . ينكةسة ئثمة بوو

ئةمة زؤر سةرجني .  ناين خواردووةRygge Kroئةو بةهةصكةوت باسي ئةوةشي كردبوو كة لة چثشتخانةي 
ئةو هؤكاري ئةمةي لة پرس وجؤكةر پرسيار كردبوو، ئةويش گوتبووي لة بةرئةوة . پؤليسي ذاكثشابوو

ئةوة بةشثكي زؤر لة ئثمة لة بةر . ئثمة دةچني و پرسياري ئثوة لة پثرسونلةكاين نثو چثشتخانةكة دةكةين
پؤليس . لةو چثشتخانة يةكترميان دةدي ئةوة پؤليس دةيتواين زانياري لة سةر ئثمة لةوث كؤ بكاتةوة

ليستةيةك لة ناونيشاين ئثمةي لة البوو و دةيتواين بةپيشانداين وثنةي ئثمة، بة هؤي  هاوكاري 
  . پثرسونلةكاين چثشتخانةكةوة، ئثمة بناسثتةوة

چكام لةو زانياريانةي لة الي پؤليس هةبوون، لة خؤياندا ذاستةوخؤ ثين نةبوون و پثشتر ئةصبةت هي
بةصام لةهةمانكاتدا زؤر بةتةنگةوة بووين كة ذةنگة . هةر بؤ خؤمان ئةو زانياريانةمان بؤ پؤليس گثذابؤوة

 لة مةحكةمةدا پؤليس زانياري لة سةر ئةو كةسانة وةدةسخستووة كة بؤخؤيان نايةةوث و حازر نني
  .ئامادة بن و بةرگري لة خؤيان بكةن

  : من باسي دوو جؤر تةصةكة لة پرس و جؤدا دةكةم8لة بصاوكراوةي هةصمةيت پالگبيلي ژمارة 
 لة پاش Floridas Metropolitan Bureau of Investigation ئةم تةصةكانة سيخوذثكي پؤليس  لة 

لة بةر ئةوة من لة كتثبةكةمدا باسي ئةو . ي تاقي كردةوة لة سةر ئثمةPershing Plowsharesهةصمةيت 
تةصةكانة دةكةم،   ئةوة ئيتر ئةوش نادركثنم داخؤ بةكاربردنيان لة سةر ئثمة سةركةوتنيان وةدةس هثناوة 

  ....يان نة
يةكةم تةصةكةي پرس و جؤ ئةوة بوو كة پرس و جؤكةر هةوصي ئةوةي دا شثمانةي شتثكي كة ئةو پثيوابوو 

لة بةر . ئةو پرسياري ئةوةي كرد كة ئايا ئثمة پثشتر ناوي ئةومان بيستووة. گة وا بث، لة ال ذوون بثتذةن
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ئةوة ئةو بؤ خؤي پثشتر وةك سيخوذ لة گرووپثكي ئاشتيخوازي ناوچةيي كاري كردبوو، ئةگةر هاتبا 
 گةص ئةو گرووپةدا مبانگوتباية بةصث و ئةومان ناسيبا، ئةوة ئةمة لةخؤيدا دةيسةملاند كة ئثمة لة

پرس و جؤكةر لة سؤنگةي هثندثك زانياريي تايبةتييةوة دةيهةوث بزانث كة كامانة . هاوكارميان كردووة
  . هاوكاري ئثمةيان كردووة يان كامانة زانياريان لة هةوثص خستووين

ئةوةي لة ئثمة ئةو پرسياري . دووةم تةصةكةي پرس و جؤكةر ئةوة بوو كة ئثمة خباتة تةصةوةو فريومان بدا
دةكرد كة ئايا ئثمة بة بث هيچ چةشنة مةرجثك لة گةص دةستةو گرووپي ديكة هاوكارميان كردووة، هةوصي 

كاتثكيش ئةو لة ناكاو دةگةيشتة وةصامي ئةو پرسانةي كة ئةو . ئةو، ئةوة بوو وةصام لة ئثمة وةربگرث
ةصامدانةوة خؤمان ببوارداية، ئةوة ئةو بؤ ئةگةر هاتبا ئثمةش لة ناكاو لة و دةيةوسيت بيزانث، تةنانةت

  ....خؤي شثمانةي بازة شتثكي دةكرد
  

  پشتگريي زيندانيي
 ئةمة ذادةي ئةو زةمانةت پارةية بوو كة هةر كامة لة ئثمة، پاش ئةوة لة هةصمةيت !سةد هةزار دوالر

لةنةكاو باسي پارة هةر لة . نپالگبيلي لة فلؤريدا دةسبةسةركرابووين، دةبووا بيدةين بؤ ئةوة ئازاد بكراباي
كاتثك دةنگي پشتگريي . هةوصي پؤليس هةر لة سةرةتاوة ئةوة بوو كة ئثمة بترسثنن. گؤذثدا نةما

نثونةتةوةيي بؤ ئثمة بةرز كرايةوة، ئةوة ئيتر ئةوان لة پايت وةرگرتين پارةي زةمانةت دةيانةويست بة 
  .  نةبثPatrick O’Neillبثجگة لة پاتريك ئونيل .  بكةنهةر جؤرثك بووة لة زووترين كاتدا هةموومان ئازاد

پثشتر پاتريك لة ژثر بةصثين پؤليسي دابوو و هةم ديسان لة هةصمةتثكي ديكةدا بةشداري  لة بةر ئةوة
  .كردبوو، ئةوة ئةوان دةيانةويست ناوبرا هةتا داين دةهةزار دوالري زةمانةيت لة گرتووخانةدا ذابگرن

 زةمانةيت بؤ سةر سيفر دابةزثندرا، نوثنةراين مةحكةمة هاتنة سةرداين من لة هةر كة ذادةي پارةي
لة كاغةزةكةشدا هاتبوو كة من ئيتر . ئةوان دةيانةويست كة من بين كاغةزثكيان بؤ واژوو بكةم. گرتووخانة

ة هؤيةكةش ئةوة بوو ك. من لة واژووكردين خؤم بوارد. كؤتايي بة كثشةكةي خؤم لة مةحكةمةدا بثنم
بةشثك پثيانبوو كة هةصوثسيت من و مانةوةي دصخوازانةي من لة . پاتريك هثشتا ئازاد نةكرابوو
من بؤ پاتريك ئاخرةكةي تةوژمي ) لة زيندان(بةصام هةصوثسيت پشتگريي . گرتووخانة كارثكي بث بايةخ بوو

تريكيش هةصگريا و ئةخالقي خستة سةر بةذثوةبةراين زيندان و پاش مانگثك پارةي زةمانةت لة سةر پا
  . دواتر هةردووكمان پثكةوة گرتووخانةمان بة جثهثشت

زؤر جار پشتگريي . ئامانج لة پشتگريي زينداين ئةوةية كة هةموو گرياوةكان هاوكات و پثكةوة ئازاد بكرثن
زينداين هةر پاش گرتين كؤمةصثك بةكار دةبرث لة بةر ئةوة شياين مةترسي ئةوة هةية كة چةند كةسثك 

بؤ پشتگريي لةو كةسة يان كةسانة .  گرياوةكان ذابگريدرثن و لة گةص ئةواين ديكة هاوكات ئازاد نةكرثنلة
كة جارثك وا زوو ئازاد ناكرثن، هةموو گرياوةكاين ديكة لة هاوكاريكردن خؤيان دةبوثرن هةتا ئةوة 

  .ئةواين ديكةش هةمان مامةصةيان لة گةص بكرث و تثكذا ئازاد بكرثن
دا چوارسةد كةس كة لة هةصمةتثك لة دژي مةقةذثكي نيزامي 1983ي باراين ئةكتؤبري ساصي لة ذؤژثك

ئةمريكا بةشداريان كردبوو، لة شوثنثكي سةرئاوةصادا دةورةيان درا و ذثگاي بةجثهثشتين شوثنةكةيان لث 
 لة هةوةصةوة بةشثكي زؤر لة بةشداربووان لة بةر ئةوة جلي تةنكيان لة بةردابوو يان هةر. بةربةستكرا

هثندثك . هةلوومةرجةكة گةيشتة جثگايةكي پذمةترسي. نةخؤش بوون، خةرثك بوو لة سةرما ذةق هةصثن
ئثمة پثويست بوو بذياري ئةوة بدةين كة چ . كةس دةستيانكردبوو بة ناردين پةيام لةم قةوةز بؤ ئةو قةوةز

و كةسانةي پثويستيان بة چوونة جثگاي هةر زوو بذيارماندا كة سةد كةس لة ئثمة هةتا كثشةي ئة. بكةين
چارةسةر نةكرابا يان  ئازاد نةكرابايةن، ، ئةوة لة شوثين خؤمان  گةرم و سةرداپؤشراو هةبوو،

. بةم شثوةية ئةوان ناچار كران رثگةي چوونة ژوورةوة بؤ زؤربةمان ئاواصة بكةن. دةماينةوةو نةدةجوصاين
ئةو بذياري دا كة پامشاوةي ئثمة كة لة دةرةوة . وو و توذة بووبةصام هةر زوو فةرماندةي پؤليسةكان هةصچ
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لة ژوورةوة هةصمةيت پشتگريي لة يةكتري دةستيپثكردبوو و . مابووينةوة بة زؤر مبانبةنة ژوورةوة
ژمارةيةك مةرجي ئةوةيان دانابوو هةتا هةموو ئازاد نةكرثن ئةوة بةشداري لة پرس و جؤي پؤليسدا 

  .ناكةن
ثوةيةكي پرةنسيپي دةكرث لة هةصمةيت پشتگريي زيندانيي لة هثندثك هةلومةرجي تايبةتيدا هةروةها بة ش

 لة كايت بةكاربردين زؤر و لثدان لة اليةن پؤليسةوة زؤر خةباتگثذ لة جثبةجثكردين .كةصك وةربگريدرث
  .بذيارةكاين پؤليس و هةروةها بةشداريكردن لة پرسوجؤدا خؤ دةبوثرن

 هةتا ئةو كاتةي نوثنةراين ئةرتةش لة Amanda Peralta بة ناوي ئاماندا پثرالتا دؤستثك لة ئارژانتني
لة بةر ئةوة پثشتر ئةرتةشييةكان . ملي بة بةشداريكردن لة پرس وجؤدا نةدا پرس و جؤكةدا حازر بوون

  .ابووبةم جؤرة پؤليس توذة ببوو و ئةرتةشييةكاين لة هؤصي پرس و جؤ وةدةر ن. ئةويان ئةشكةجنة دابوو
  

  پثوةندي
 بةذثزةوة سپاسي پؤليسة ئاصمانييةكان دةكا كة لة ماوةي ذاگريان لة گرتووخانةدا لة  Stellan ستثالن

بري لةوة دةكاتة بؤچي . بة هةستثكي تثكةصاوةوة گرتووخانة بة جث دثصث. گةصيان ناسياوي پةيدا كردبوو
 لة دةرةوة ذووي دابث؟ شتثكي گرينگ دةبث گرووپي پشتگريي زةمانةيت پارةيان بة پؤليس داوة؟ دةبث چ

  .ذووي دابث
ئةوان بة توندي لة ئامثزي .  دةكةوثJohanna و يوهانا Ylvaلة دةرگةي چوونة دةرةوةدا چاوي بة ئيلضا 

  چ لة گرتووخانةدا ذووي داوة؟ بؤچي داوات كردبوو كة ئازاد بكرثي؟. دةگرن
 ذاستةوخؤ بة گرووپي پشتگريييةوة دةگرث و داوا دةكا كة چريؤكةكة ئاوا دةست پثدةكا، دادوةرثك پثوةندي
كردةوةيةكي زؤر لة خؤذاو بث بايةخ كة مرؤض بريي بؤ . ئةوان پارةي زةمانةيت ستثالن ضينتهاگثن بدةن

بةصام لة بةر ئةوة تةوژمي ئةخالقي بؤ سةر پؤليس و مةحكةمة زؤرتر بكرث، ستثالن بذياري دا كة . بچث
  .  گرتووخانة بة جث نةهثصثMutlangenيلي لة موتالنگثن پاش هةصمةيت پالگب

كاتثك دادوةر نةيتوانيبوو گرووپي پشتگريي ذازي بةداين زةمانةيت پارة بكا، پؤليس بؤ خؤي پثوةندي بة 
  :گرووپي پشتگريييةوة كردبوو و گوتبوويان

لثتان دةپاذثتةوة كة كارثك ئةو داوا دةكا و .  ستثالن هةميشة لة ژوورةكةي خؤي لة گرتووخانةدا دةگري-
  . بة كوريت ئةم كابراية خؤذاگرتووي مانةوةي لة گرتووخانةدا نية. بكةن، ئازاد بكرث

هةر زوو گرووپي دؤستان وةخؤ دةكةون و دوو هةزار دمثارك لة نثو خؤياندا كؤدةكةنةوة و دةيدةن بة 
  .پؤليس

نةوةي ستثالن لة گرتووخانة تثدةگةن كة پؤليس ئةمة يةكمجار بوو كة ئيلضا و يوهانا، ئةويش لة كايت برد
  . چؤن فريوي داون و كصاوي لة سةر ناون

هةصةي گرووپةكة لةوةدا بوو كة ئةوان پثشتر و بةر لةوة تووشي گرتووخانة بن، بذياري ئةوةيان نةدابوو 
اندا دووپات هةصةي لةم چةشنة لة زؤربةي هةصمةتةك. كة جؤري پثوةندي گرتنيان دةبث بة چ شثوةيةك بثت

گرووپي دؤستان ئةوة لة بري دةكةن كة چؤن خؤيان بؤ پثوةندي گرتين پاش گرتن و لة . دةبثتةوة
گرتووخانة مانةوة، ئامادة بكةن، كثشةيةكي پثوةندي كة نزيك بة زؤربةي جارةكان لة خةبايت نافةرماين 

  .  مةدةنيدا چةندپات دةبثتةوة
بؤ ئةوة پثشگريي لة .  نةوة هةصمةتةكةيان لة دژ دةكرث، بكرثپثش لة هةصمةت دةبث پثوةندي بةو كةسا

بؤ منوونة بة شةريكةيةكي  پثوةندي قووصبوونةوةي بةرهةصستكارييةكان بگريدرث دةكرث پثش لة هةصمةت
سرووشت ژاراويكةر بگريدرث كة ذةنگة كثشةكة بة شثوةيةك چارةسةر بكرث و لة بنةذةتدا پثويست بة 

ديارة پثش لة هةموو شتثك پثوةندي بة پؤليسةوة . نافةرماين مةدةين نةبثئةجنامداين هةصمةيت 
وةك پثشتر ئاماژةم پثكرد ئةمة مةترسي . دةگريدرث بؤ ئةوة پؤليس خؤي بؤ پاراسيت ذثكوپثك ئامادة بكا
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تةنانةت گرووپي دؤستان دةتوانن لة گةص پؤليسدا ذثبكةون . تثكهةصپرژان و لثكتثنةگةيشنت كةم دةكاتةوة
  . كة چؤن هةصمةتةكان لة بواري پراكتيكييةوة بةذثوة بچث

گرووپثك كة زؤرجار ئةو پثشبينييانة لة هةصمةتةكاندا ذةچاو نةكاو لة برييان بكا ئةوة تثكذاي هةصمةتةكة 
ئةمة لة خؤيدا كثشةيةكة كة گرووپگةيل دؤستان دةبث بة بريكرنةوةوة لثي . لة خؤيدا تووشي كثشة دةبث

  . ...كة كةمتةرخةمي وا كثشةي لة خؤذايي دثنثتة گؤذثچوون. بذوانن
تثكؤشةراين ئاشيت دةتوانن پثوةندي لة گةص پؤليس و كارگثذاين ديكةي پثوةنديداردا لة نثوان خؤياندا 

هةربؤية ئاماجني . گرتن و دةسبةسةركردن كردةوةيةكة كة هةميشة لة پؤليس چاوةذث دةكرث. دابةش بكةن
  . ث ئةوة بث لةو ماوةيةدا و بةر لة گرتن پثوةندي لة گةص پؤليسدا ساز بكةنتثكؤشةراين ئاشيت دةب

كةساين پثوةندي چثكةر شياين پثوةندي گرتن . لة كاتثكدا گرووپگةيل دؤستان لة شوثين هةصمةتدا دةچةقن
  . پثكدثنن كة ذةنگة هةمان پثوةندي ببثتة هؤي دةركردين بذياري نوث لة اليةن گرووپگةيل دؤستانةوة

يان ئةوةية كة گرووپي دؤستان لة . زؤر زةمحةتة لة پاش گرتن و دةسبةسةركردن پثوةندي درووست بكرث
دةركردين بذياري نوث هةتا ئةوة پثوةندي لة گةص هةموو ئةنداماندا چث دةكرث، خؤ دةبوثرن يان ئةوةتا 

  .بذياردان دةدرثتة دةسيت ژمارةيةكي دياريكراو لة نيو گرووپگةيل دؤستاندا
 دةسبةسةر Orlando’s County Jailئثمة گريان و لة .  بةشدارمي كرد1984لة هةصمةتثكي پالگبيلي لة 

هيچكامة لة ئةنداماين گرووپي پشتگرييي . ئثمةيان لة ژووري جياجيادا لة گرتووخانةدا بصاوة پثكرد. كراين
اية ئةستؤ پاشان قةشةيةكي لة پثشدا وةكيلثك پثوةندي نثوان ئثمةي خر. مايف ئةوةي نةبوو، مبانبينث

  . كاتوليك
لة پاش هةصمةت تثكؤشةران پثويستيان بة پثوةندي گرتن لة گةص يةكتري، اليةين دژ و هاوصاتياين ديكة 

 هةصمةيت پالگبيلييان Anders Grip و ئاندثرش گريپ Gunilla Åkerbergكاتثك گونيال ئؤكثربةري . هةية
ئةمة بوو . دا ئةجنامدا لة هةموو جيهاندا دةنگي دايةوة1989رييةي  لة فثضKristinehamnلة كريستثنهامن 

 Serpajبة هؤي ئةوة كة تةنانةت گرووپثكي ئاشتيخوازي تايلةندي و بزووتنةوةي ناتوندوتيژي سثرپاژ 
سثرپاژ لة سةدان گرووپي ناوچةيي و نةتةوةيي لة پانتايي ئةمريكاي . داخؤياين پشتگريي بصاو بكةنةوة

  .كهاتووةالتيندا پث
  

  مثديا
ئةو هثندثك ذامان و تثفكرين و هةروةها بةشثك ئةزموون لة سةر خةبايت . ئةم كتثبة لة خؤيدا مثدياكة

بةر لةوةي كثشة كردةوةييةكان لة پثوةندي لة گةص مامسثديا . نافةرماين مةدةين دةخاتة بةر سةرنج
 و ذؤصي مثديا فةرمييةكان لة خبةمة بةر سةرنج دةمهةوث باسثكي سةرجنذاكثش سةبارةت بة نةخش

  .هيچ نةبث ئةم باسة لة خؤيدا هثندثك جار پرسيارةكاين مين سةروخوار پثكردووة. كؤمةصگادا بثنمة گؤذث
ئاماجني دميؤكراتيك لة خةبايت نافةرماين مةدةين ئةوةية كة ژمارةيةكي بةرچاو لة هاووصاتيان بةشداري 

دميؤكراسي ئةوةية كة . و هاوكاري لة كؤمةصگادا وةذث خبةنپرؤسةي بذياردان بكةن يان باس و مناقشة 
كؤمةصثك پاش باس و ذاوثژ دةگةنة بذيارثكي باش كة بة قازاجني هةموو اليةكة، يانث لة ذاستيدا 

ئةگةر هاتوو مايف ژمارةيةك لة بةر چاو نةگريا ئةوة ئةوان بة هؤي خةبايت نافةرماين . ذثكةوتنثك دةكرث
  .نوث پرؤسثسكي دميؤكراتيك بؤ دابينكردين مافةكانيان وةذث دةخةنمةدةنييةوة سةر لة 

ئاماجني هةصمةتةكان دةكرث ئةوة بث كة . دةكرث لة ذوانگةي ديكةوة چاو لة نافةرماين مةدةين بكرث
ئةگةر لةو پثوةندييةدا پثويست نةبوو ديالؤگثك چث . ذاستةوخؤ كاريگةري لة سةر كاربةدةستان دابنث

بةصام هةصمةيت بة بث ديالؤگ لة درثژخايةندا شوثنةواري .  دةكرث كاريگةري هةبثبكرث، لة خؤيدا
هةمان كثشة لة پثوةندي لة گةص لة چاصكردين دميؤكراسي دثتة گؤذث . ذؤخثنةر لة سةر دميؤكراسي دادةنث

  .او بكةنبة بث گرتنة پثشي ديالؤگ و گفتوگؤ ذثگاكاين ديكة ذةچ) كاربةدةستان(ئةگةر هاتوو اليةين ديكة 
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بةصام دةكرث هةموو اليةك شانسي . هةموو تثوةگالوةكان پثويست ناكا لة ديالؤگدا بةشداري بكةن
لةو باس و . كاتثك من باسي ديالؤگ دةكةم مةبةستم گفتوگؤي نثوان مرؤضةكانة. بةشداريكردين پث بدرث

ري كراو لة هاووصاتيان بةشداري مناقشانةدا كة لة مثدياكاندا بصاو دةكرثتةوة تةنيا ژمارةيةكي كةم و ديا
لة تثكستثكدا هةموو . مرؤض لة مناقشةيةكدا بةشداري ناكا تةنيا لة بةر ئةوة تثكستثك خبوثنثتةوة. دةكةن

تةنانةت كاتثك مناقشةيةك لة بةشي كةلتووري . شت ناگوترث و وةصامي پرسگةلثكي زؤر نادرثتةوة
ان وةصامثكي ئةوتؤ لة تثكسيت مناقشةكةدا نابيندرث، ذؤژنامةي سةرلةبةيانيياندا بصاو دةكرثتة، ديس

تثكستةكة داخراوةو هةر لةو كاتةوة . بابةتثكي نوث و جثگةي تثذامان لة تثكستةكةدا وةبةرچاو ناكةوث
  . دةچثتة ژثر چاپ ئيتر نةگؤذ و وةك خؤي دةمثنثتةوة

 تثكستةكة دةكرث پاش خوثندنةوة .نةگؤذ و داخراو نية) ماناكردنةوة(بةصام لثتثگةيشنت و وةخؤثندنةوةي 
لة بنةذةتدا هةر تثكستثك پاش . باس و مناقشةي لة سةر بكرث و نثوةذؤكةكةي هةصسةنگثندرث

بصاوبوونةوة دةبثتة موصكي گشيت و ئيتر نووسةري تثكست پاواين وةخوثندنةوةي ئةوةي بؤ خؤي 
بث و تثكستثكي ديكة بة بؤچووين ئةگةر هةمان نووسةر حةوتوويةكي ديكة . نووسيويةيت لة ال نامثنث

تثكستة . نوثوة بنووسث، ئةم تثكستة نوثيةوة تةنيا دةبثتة تثكستثكي نوث و هيچ شتثكي ديكة ناگؤذدرث
  .كؤنةكة هةر وةك خؤي و بة هةمان نثوةذؤك و پةيامةوة ماوةتةوةو چركةي نةكردووة

  
بة . ئةمة هةصةية.  لة مامسثديادا دةكرثئيمذؤ چةمكي گفتوگؤي فةرمي زؤر جار بة گفتوگؤيةك دةگوترث كة

تايبةيت لة بةر ئةوة وةك دةگوترث  دميؤكراسي لة سةر بنةماي گفتوگؤي فةرمي دانراوة، ماناكردنةوةي 
كاتثك پثشنيار، . ئةمة لة خؤيدا شثواندين دميؤكراسيية. گفتوگؤي فةرمي  بةم شثوةية جثگاي مةترسيية

مسثديادا شثوةيةكي فةرمي پثدةدرث، بؤ دميؤكراسي هةم باش و هةم بريوبؤچوون و داين زانياريي لة ما
. بةصام بصاوكردنةوة لة خؤيدا تةنيا اليةين پشتةوةي گفتوگؤي فةرمي نثوان مرؤضةكانة. پثويستة

ئةمة لة خؤيدا جثگةي دميؤكراسي . فةرميبووين بة بث گفتوگؤ وةك نان و ئاكتةريي  بؤ خةصك واية
مرؤض ئيتر لةودا گوثگري گفتوگؤي . امرازي چاوةدثريكردن بة سةر هاووصاتياندادةگرثتةوة و دةبثتة ئ

  .فةرمي نية بةصكوو بؤخؤي لة گفتوگؤكةدا بةشدارة
هةر لة بةر ئةوةشة بة چةواشة و هةصة دةردةچث كة ذةخنة لة مامسثديا بگري كة بؤ گرينگي بة گفتوگؤي 

ذةخنةيةكي . ريگةر ئاور لة گفتوگؤي فةرمي ناداتةوةفةرمي نادا يان ئةوة بة شثوةيةكي ذثكوپثك و  كا
بةوشثوة واوثدةچث دميؤكراسي بةالوة گرينگ بثت بةصام لة جثگةي ئةوة هاووصاتيان بة پثنةگةيشتوو 

  . ئةوان ئةو كاركردةي دميؤكراسي كة لة سةر گفتوگؤي فةرمي دانراوة لة دميؤكراسي دةگرن. دادةنث
ي دةكثشرثتة ئةوة كة مرؤض لة هةصبژاردين سياسي خؤيدا شتوومةكي بصاوكردنةوةي بث گفتوگؤي فةرم

پثش لة هةموو شتثك ئةمة ذةنگة ببثتة هؤي . تايبةيت، كةس يان حيزيب تايبةيت خؤي هةصدةبژثرث
كاتثك لة مثديا خةبايت نافةرماين مةدةين ذةنگدةداتةوة، دةبث هةناسةيةكي . پاسيض بوومنان

  ."بةس نية هيچ نةبث كةسثك هةية و شتثك دةكا: " سپاسكةرانة هةصكثشني و بصثني
پثشتر لة سةر دةمي شؤذشي بورژوازيدا . بةصام مثديا فةرمييةكان هةميشة كاركردي پاسيضكةرانةيان نية

 لة Jürgen Habermasسؤسيالفيلؤسؤف يورگثن هابرماس . ئةوان ئامرازي گفتوگؤي دميؤكراتيك بوون
دا نيشاين دا كة چؤن فةرميبوون لة خؤيدا دةسةصايت 1962 لة  ساصي  26يةكثك لة كارة سةرةتاييةكاين

بةصام لة هةمانكاتدا ئةوةش دةصث كة چؤن فةرميبوون هةر لة سةدةي نؤزدة . دةوصةيت تثكدا| تةواوةيت|

                                                 
26 Habermas, J. Borgerlig offentlighet. Lund: Arkiv förlag. 1984 
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كة چؤن گفتوگؤي سياسي كة لة خؤيدا لة نثو ماسكةلتوورثكي . بةدواوة وردة وةردة بةرةو ذووخان دةچث
  .  وةبةرهةم هثنراو، تثدةپةذثناسياسيدا

لة سةدةكاين هةژدةو نؤزدةدا لة قاوةخانة و شوثين كؤبوونةوةكاندا گفتوگؤيةكي سياسي هةميشةيي بوو 
دةخوثندرانةوة، بةصام لة شوثنة ) هةرمثي كةسيي(كتثب و ذؤژنامةكان لة ماصةوة . بة باو و وةپثشكةوت

ذووي ذةخنةكان بة زؤري بةرةوذووي پاواين .  باسفةرمييةكاين وةك قاوةخانةكاندا دةكةوتنة بةر
هةر لة نثو ئةم باس و . وةخوثندنةوةي كلثسة و دامودةزگا دةسةصات لة پاوانبووة دةوصةتييةكان دةكرايةوة

ئةمة وةك مةكؤي  . گفتوگؤيانةدا بوو كة چةكةرةي بريوذايةكي گشيت گةشةي ئةستاند و وةپثشكةوت
بزووتنةوةي سةرةتايي بورژوازي ناسراو بة فيزيؤكراتةكان، ياسايان لة و . ذاسيت و ذاستوثژي نرخثندرا

بنةمايةك بؤ عةقصييةت، وةكيةكي و سةربةخؤي . عةقصيةتةوة كة ئاكامي گفتوگؤ فةرمييةكان بوو، هةصثنجا
ئةوان بثجگة لة گووتين ذاسيت و هةصسةنگاندين ذاستييانة مةبةستثكي . بةشداربوواين گفتوگؤي فةرمي بوو

  .ديكةيان ذةچاو نةدةكرد
سةرةذاي ئةوة، ئةم تراديسيؤنة سةرةتايية دةرگةي لة سةر گرووپگةلثكي گةورةي وةك ژنان داخستبوو، 

بؤ منوونة لة قاوةخانة . بةصام ئةو پرؤژة بورژوازيية لة خؤيدا اليةين بة هثزي دميؤكراتيكي پثوة ديار بوو
هةر كامةيان بؤ خؤيان تواناي كذيين ذؤژنامةيان نةبوو، بة فةرانساييةكاندا لة بةر ئةوة ژنة هةژارةكان 

دةنگي بةرز ذؤژنامةيان بؤ يةكتري دةخوثندةوة و بةو شثوةية فةرميبوون لة نثو ژنانيشدا برةوي پةيدا كرد 
  . و وةپثشكةوت

 دةيگووت؛ Emanuel Kantلة سةدةي هةژدةدا ئثمانوثل كانت . رووناكگةري يانث بؤخؤ بريكردنةوة
بثتوانا بوون لةوة كة تثگةيشتووي خؤت بةكار بةري و بچيتة ژثر كاريگةري كةسي " ةگةيشتووي يانث پثن
ئايا چةندة و چةندة : بةصام ذووناكگةري بة پثي قسةي كانت هةروةها يانث بةرز بري كردنةوة). 1" (ديكة

ة گةص كةساين ديكة هةمان ذاست ئثمة دةتوانني بري بكةينةوة ئةگةر ئثمة وا بري نةكةينةوة كة پثكةوة ل
  )2(بريكردنةوةمان هةبث؟ 

بةصام كاتثك ئةوانةي لة سةدةي نؤزدةدا بثجگة لة هثزي كاري باسكيان سةرمايةكي ديكةيان نةبوو، بة 
زؤر خؤيان خزاندة نثو فةرميبوونةوة، ليرباصةكان پشتيان لة بةر هةمان بريكردنةوةي خؤيان ذاست 

گةذان . اين ديكة بريوذاي گشتييان وةك دةسةصات لة نثو خةصكي ديكة بيينجؤن ستارت ميل و كةس. كردةوة
دواتر بذيارةكان . بةدواي ذاستيدا و بذياري ذاستييانة جثگةي خؤي لة گةص دابةشكردين دةسةصات گؤذييةوة

بة نثو ساچان و سازاين نثوان ذثكخراوةكاندا تثدةپةذي هةتا ئةوة لة نثو گفتوگؤي هاووصاتيانةوة 
فةرميبوون تايبةمتةندي . دميؤكراسي جثگةي خؤي لة گةص دةسةصات دابةشكردن گؤذييةوة. چاوة بگرثسةر

  .سياسي خؤي لة دةستدا و بوو بة كاركردثكي مةسرةويف هةتا كاركردثكي هةصقوصاو لة نثو باس و گفتوگؤدا
باسةكان زياتر لة . كاندامنوونةيةكي بةرچاو لةم پثوةندييةدا پانثلي باسة لة نثو بزووتنةوة جةماوةريية

. تثكؤشةرثكي بةشداربوو لة پانثلدا ذؤصي سةرگةرمكردن وةردةگرث. بةرنامةي سةرگةرمكردين خةصكي دةچن
  .ئاكامةكة پاسيض بوونة هةتا ئةوة كة گفتوگؤ و ديالؤگةكة بكثشرثتة بذيارثكي بةكردةوة

، فيلم، وثنة و كتثب ئةگةر بثتوو شثوازي جؤراوجؤري مثدياي وةك كؤذبةسنت، بةشداريكردن لة پانثل
ئةگةر . يانث دةبث ئةوان ببنة ئامرازي گفتوگؤ. هاوكات گفتوگؤ و باسيان لة سةر نةكرث، كاريگةرييان نابث

  .ئةوة نةكرث ئةوة مثديا وةك كةرةسةيةكي دميؤكراتيكي سياسي كاريگةري نابث
اريگةري هةبث پثويستة شوثين فيزيكي بؤ ئةوة خةبايت نافةرماين مةدةين بة شثوةيةكي دميؤكراتيك ك

. لةبار كة لةودا گفتوگؤي فةرمي لة سةر ذاسيت و بذياري ذاستيانة دةكرث، ئامادة بكرث
لة ماوةيةكي دوورودرثژدا ذؤژاين يةكشةمة لة گةص ) سويد ( Bohuslän باوةشبةداركةرةكاين بؤلنثس

نثوچووين لثرةوار پيشاين خةصكي دةدرا، لة لة. كؤبوونةوةي جةماوةريان دةگرت. خةصكيدا كؤدةبوونةوة
هةر لة . اليةن كةسثكةوة قسة دةكرا، باس و گفتوگؤ دادةمةزرا و زؤر تثكؤشاين ديكةي كةلتووري ذثكدةخرا
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سؤنگةي ئةو كؤبوونةوة جةماوةريانةوة زؤر لةو يةكشةمانة بذياري نوث لة سةر هةصمةيت نوث بؤ سةر 
  .راپرؤژةي جثبةجثكردين ئوتوبان دةد

. باس لة گةص دؤستان و خزمان ذةنگة يةكثك لة كاريگةرترين مثدياكان لة خةبايت نافةرماين مةدةنيدا بثت
مثدياي ديكة لةو پثوةندييةدا كة بةشداربوون لة خةبايت نافةرماين مةدةنيدا بةرين دةكا، پثوةندي 

  . ذاستةوخؤ و باس لة گةص بةرةي دژ لة درثژايي هةصمةتةكانداية
يانث لة . ةوةي بةرهةصستكاري بةداخةوة زؤر جار لة بايت بصاوكردنةوة وةدواي بصاوكراوة دةكةوثبزووتن

بةم شثوةية گرفيت . بايت پيشاندان و بةرزكردنةوةي كثشةكان لة مثديادا زياتر باسي بذيارةكان دةكةن
لة بايت ئةوة . مي بكةنئةوان ئةوة دةبث كة چؤن دةستيان بة مامسثديا ذابگا و لةوثدا پريستيژي خؤيان قا

سياسةيت خؤيان لة گفتوگؤي فةرميدا بؤ خةصك شي بكةنةوة دةكةونة بةرةگرتن و كوتاين اليةين دژ بة 
ئةوانةي كة لة سةرتاوة بةذاست لة پثناوي دميؤكراسيدا تثدةكؤشان ئثستا خةريكي .شثوةيةكي فةرمي

  . چةواشةكردين بريوذاي گشتني
  

  دياپثوةندي گرتن لة گةص مامسث
ذؤژنامةي داگثنسنيهثتر، ! (جارثكي تر تةلةفوون بؤ ئثرة مةكة! ئثمة زانيارييمان لة ئثوة ناوث -

   ) Dagens Nyheter گةورةترين ذؤژنامةي ليرباصي بةيانياين سويد
هةر دةمثك پثش ئثستا، دةستةي سةرنووسةري ذؤژنامةكةمان بذياريدا كة هيچ چةشنة  -

 Göteborgs Tidningen ذؤژنامةي يؤتؤبؤري،. (ييةكان نةكةينپشتگرييةك لة هةصمةتة تثرؤريست
( 

وثنةتان ال هةية؟ ئثمة . ئةمة بةذاسيت جثگةي خؤشحاصيية كة كةسثك هةية و دةتوانث شتثك بكا -
 Göteborgs ذؤژنامةي يؤتؤبؤري پؤستثن . (هةرزوو تةلةفوونت بؤ دةكةمةوة. تاكسييةك دةنثرين

Posten(  
ثشت، ئثمة لة كايت هةصمةتةكةدا لةگةص بني و فيلم هةصبگرين، ئةوة لةبةر ئةوة ئثوة نةتا -

  ) Kanalen تةلةفزيؤين كاناص. (بذيارمان داوة هيچ شتثكتان لث بصاو نةكةينةوة
 بوو لة كايت زانياري دان Stellan Vinthagensئةمة ئةو دژكردةوانة بوون كة بةرةوذووي ستثالن ضينتهاگثن 

ئةزموونةكان لة . دا1986لة گةص هةصمةيت پالگبيلي لة ئاصماين ذؤژئاوا لة ساصي بة مثديا لة پثوةندي 
هةصمةتةكاين ديكة نيشان دةدةن كة هةمان مثديا كة بايكؤيت خةبايت نافةرماين مةدةين دةكا دواتر 

ئةگةر هاتوو . دةتوانث خةبايت نافةرمانيي بؤ سةرجنذاكثش بث و وثنةيةكي ذاسيت لث پيشان بدا
ةكة هةصوثستثكي بةزانابوون لة اليةن ذؤژنامةيةكةوة نةبوو، ئةوة شياين هةية بايكؤتةكة بة بايكؤت

  .شثوةيةكي كايت پثوةندي بةو كةسانةوة هةبث كة لة بةشي هةواص و دةنگووباسي ذؤژنامةكةدا كار دةكةن
ر ئةوة گرووپگةيل هةصكةوتووة كة ذثداكسيؤين مثديايةك هةواصثكي ذاگرتووةو بصاو نةكردؤتةوة هةر لة بة

يانث لة بايت . دؤستان بة پثي ئةو نةزمة هريارشييةي هةية لةو مثديايةدا هةية، پثوةندي چث نةكردووة
پثوةنديگرتن بة  ذثداكسيؤين هةواص پثوةندي بة  تاقة ذؤژنامةضانثكةوة گرياوةو ئةمةش لة اليةن 

  . ذثداكسيؤنةوة وةك فريودان و بةالذثدابردن چاوي لثكراوة
ذؤژنامةضانةكان هةر كة بؤيان دةركةوت كة تثكؤشةران تةنيا لة بةر لة  ثجگة لة هؤكارة سياسييةكان،ب

مامسثديا وةدةركةوتن، هةصمةيت خةبايت نافةرماين مةدةين ئةجنام دةدةن، ئةوة ذووي خؤش نيشان 
  .نادةن و لة خةبايت نافةرماين مةدةين دةذةوثنةوة

. د ذثگة بدرث خةبايت نافةرماين مةدةين بكرثتة هةصمةيت مامسثدياييهةر بؤية زؤر گرينگة كة نابث قة
  . نافةرماين دةبث بتوانث  بةدوور لة چاوةدثري مامسثدياش بةذثوة بچث و درثژةي هةبث
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بةصام هثندثك جار ذؤژنامةضانةكان دةتوانن هةصمةتةكان بكةنة هةصمةيت مامسثديايي يان هةواصي سةير و 
  ...ةنيا ذووكةشثكي ذوواصةيت بة هةواصةكة دةدائةمةش ت. جثگاي سةرنج

مامسثديا هةم دةتوانث هةصمةتثك ئةوةندة زل بكاتةوة كة ذاستيي خؤي پث لةدةست بدا يان ئةوة 
لة بايت . هةصمةتةكة وةك هةواصثكي سةير و سةرجنذاكثش باس بكا و هةصمةتةكة لة نثورؤكةكةي بةتاص بكا

ةتةكان بة شثوةيةكي بثاليةنانة و دوور لة زلكردنةوة بنووسرث و بصاو ئةمة ئاوات ئةوةية كة لة سةر هةصم
هةر لة بةر ئةوة نةكةوينة داوي مامسثدياوة، لةو گرووپگةلة دؤستانةي كة من تثيدا بةشدارمي . بكرثتةوة

كردووة پثش لة هةموو شتثك بةر لة هةصمةتةكان دةستةيةك بةرپرسايةيت پثوةنديگرتين بة مثدياوة 
ئةوان پثوةندييان لة گةص مثديا چث كردووة، داخؤيانيي چاپةمةنييان بصاو كردؤتةوة، .  ئةستؤخراوةتة

  .وتاريان نووسيووة و لة چاوپثكةوتين مثدياييدا بةشداريان كردووة
لة قةراخ دةستةي پةرپرسايةيت مثديايي دةكرث چةند كةسثكيش دياري بكرثن بؤ ئةوة بةصگة لة سةر 

  . ...، فيلم و وثنة لة هةصمةتةكة هةصبگرنهةصمةتةكة كؤ بكةنةوة
  

  داخؤياين چاپةمةين
داخؤياين چاپةمةين بؤ تةواوي ئةوة ذثداكسيؤنة جؤراوجؤرانة دةنثردرث كة وا چاوةذوان دةكرث، 

زؤرجار داخؤيانييةكان بؤ ذثداكسيؤين هةواص و . نثوةرؤكي داخؤياين بؤ ئةوان جثگةي سةرنج بث
 ذثداكسيؤنةكاين بةشي گفتوگؤ و ذووبةذووبوون، كةلتوو، دين و هةروةها دةنگوباس دةنثردرث و ئيتر

لة بةر ئةوة . هةروةها دةكرث، داخؤيانييةكان ذاستةوخؤ بؤ ذؤژنامةضانثك بنثردرث. ژيان لة بري دةكرث
داخؤيانييةكة لة نثو سةدان هةواصي ديكةدا ون نةبث و لة بري نةكرث دةبث بة هؤي پثوةندي 

  .، ناردين داخؤياين زوو زوو وةبريي ذثداكسيؤنةكان خبرثتةوةتةلةفوونيشةوة
پثشنياري وا دةكرث كة حةوتوويةك پثش لة هةصمةت يةكةم داخؤياين بنثردرث، دووةم داخؤياين ذاست 

لة سةرةوةي . بةر لة دةسپثكردين هةصمةت بنثردرث و سثهةمينيش پاش كؤتايي پثهاتين هةصمةت
ة لة نثو الپةذةدا بنووسرث بؤ ئةوة ذثداكسيؤنةكان هةر زوو لة نثوةرؤكي داخؤيانييةكة كورتةي هةواصةك

  . هةواصةكة ئاگادار بن و لة بةر درثژيي نةخرثنة كوجني بريخسنت
شتة گرينگةكان لة پثشةوة . نثوةذؤكي داخؤيانييةك پثويستة لة قةوارةيةكي سثگؤشةدا دابذثژرث

بؤ منوونة وردةكارييةكي گرينگ، نووسيين . پاشةوةبنووسرثن و وردةكاري و ذوونكردنةوةكانيش لة 
واهةصكةوتووة كة لةو گرووپةي من تثكؤشامن . ژمارةي تةلةفووين يةكثك لة تثكؤشةرة پثوةنديگرةكانة

ئةگةر هاتوو ژمارة تةلةفووين تثكؤشةري پثوةنديگر لة . تثدا بووة، بازة جارثك ئةمةمان لة بري كردووة
ري كرا، ئةوة داخؤيانييةكة هيچ مانايةكي نابث و دةبث سةر لة نوث داخؤياين داخؤياين چاپةمةنيدا لة ب

  .ديكة بنثردرث
بةصام لة هةمان كاتدا پثويستة بثاليةنانة . باشترة داخؤياين چاپةمةين لة شثوةيةكي كةسييدا بنووسرث

كثشكردين ئةم دوو من بؤ خؤم هةميشة لة تثكهةص. بث و بريوبؤچوونة كةسييةكان خبرثنة نثو دووكةوانةوة
  . شتة پثكةوة تووشي زةمحةت دةمب

وثنةگرةكان زؤر جار . وثنةي وثراي تثكست، ناو و تةنانةت ناوي وثنةگريش لة گةص داخؤيانيدا بنثردرث
  . لة الي ذؤژنامةكان لة تثكست گرينگترة هةوصيان داوة بة مين بسةملثنن كة وثنة

ن گرووپگةيل دؤستانةوة دةكرث بة شثوةيةكي جياواز وثراي ذاگةياندراو، بصاوكراوة و زانياري لة الية
دواتر شتثك لة سةر پثشينةي  ئةو ذؤژنامةضانةي كة دةيهةوث. داخؤيانييةكان بؤ مثدياكان بنثردرث

هةصمةتةكة بنووسث، ئةوة دةتوانث لة زانيارييةكي فرةتر لةوة لة داخؤيانييةكةدا هاتووة، كةصك 
 .وةربگرث
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  چاوپثكةوتن
ك ئةو مافة بة تؤ دةدا كة هةصمةتثكي تثكةص بة توندوتيژي ئةجنام بدةي؟ ئةمة پرسياري چ شتث -

 نزيك Todd Kaplan بوو، لة كاتثكدا كامثرا وثنةي تاد كاپالين Rapportهةواصنثري ذاپؤرت 
 دةكردةوة، 

 .هةواصنثر، كاپالين  بة هةصمةتبةري توندوتيژي تاوانبار دةكرد
ئةو ئامرازة . ئةو دةستيكرد بة شيكردنةوةي سيمبؤلةكان. تووةتة نثو ديالؤگثكةوةتاد پثيوابوو كة ئةو كةو

ئاسانانةي كة ئثمة لةم هةصمةتةدا بةكاري دةبةين، نيشان دةدا كة هةصمةتةكةمان كردةوةيةكي 
هةر بؤية بة پثچةوانة، هةصمةتةكةي ئثمة لة سةر بنةمايةكي دژي . خوصقثنةرانةية يانث نا توندوتيژيية

  .ندوتيژي داندراوةتو
هةر بؤية زؤر گرينة بةر . زؤر جار بةشي دوايي قسةكان دةبذن و بصاوي ناكةنةوة بةصام ذاديؤ و تةلةفزيؤن

  .لةوة وةصامي پرسياري ذؤژنامةضانثك بدرثتةوة بة باشي بري لة دةربذينةكاين نثو پرسيار بكرثتةوة
ي لة توندوتيژي دةكا، بةوةدا كة گوويت هةربؤية بينةراين تةلةفزيؤن پثيانوابوو كة تاد بةرگر

  .سيمبولةكان خوصقثنةرانةن
. بةصام تةنانةت لة ذؤژنامةكانيشدا، تثكؤشةران تووشي پرسياري بة الذثدا بردين ذؤژنامةضانةكان دةبن

  :وةك
  ئايا ئثوة ناذةحةت و هيوابذاون كة ژمارةيةكي فرةتر بةشداري هةصمةتةكةي نةكردووة؟ -
 ةي كة لة شثوازة دميؤكراتيكةكان كةصك وةردةگرن؟ئةيا تؤ دژي ئةوان -
 وةصامي ئثوة بةو هةموو ذةخنةية چية كة لة اليةن خةصكييةوة، بةرةوذووتان دةكرث؟ -
 لة كاري سياسي كاريگةرترة؟" ميليتانيت"ئايا شثوازي تثكؤشةرانة  -

 ذؤژنامةضانانةي من زؤربةي ئةو. ديارة هةموو چاوپثكةوتنثك بةو شثوة بةالذثربدنانةدا بةذثوة ناچث
كاتثك من هةموو جارثك پاش . ديتومن و چاوپثكةوتنيان لة گةص كردووم، كارثكي باش بةذثوة دةبةن

چاوپثكةوتنةكان، هةصةم وةبةر چاو دةكةوث لة ذاستيدا زؤرتر دةگةذثتةوة بؤ پةلةكردن و كةمي وةخت 
  .هةتا نيةيت خراپ و بةئةنقةست چةواشةكاري ذؤژنامةضانةكان

ام بؤ ئةوة چةواشةكاري و هةصة لة پثوةندي و چاوپثكةوتنةكان لة گةص مامسثديادا كةم بكرثتةوة، بةص
  :لثرةدا ژمارةيةك پثشنيار دةخةمة بةر سةرنج

  .هةوص بدة، پثشينةي ذؤژنامةضاين چاوپثكةوتنكةر بزاين -
 خؤبواردن لة بؤ منوونة كثشةي وةك. هةوص بدة، لة ذوانگةيةكي ژثندةرانةوة لة كثشةكان بذواين -

چوونة سةربازي تةنيا كثشةي پياوان نية و هةروةها بةهةمان شثوةش كثشةي توندوتيژي لة 
 .پوذنؤگرايف تةنيا كثشةي ژنان نية، بةصكوو بة هةمان ذادة كثشةي پياوانيشة

وةصامي ئةو پرسيارانة كة هةصاواردين ژنان، پرسياري بث جث لة سةر كاري گرووپگةيل دؤستان و  -
 . كةسيي تثداية و دثننة بةر باس، وةصام مةدةوةكثشةي 

خؤببوثرة لةوة كة لة بايت و جثگةي خةصكي ديكة كة پثشتر لة سةري ذثنةكةوتوون، وةصام  -
تةنانةت ئةم مافة دةبث بؤ ئةوانةش كة . با هةر كةسثك بؤ خؤي وةصامي خؤي بداتةوة. بدةيتةوة

 ... .لة كايت چاوپثكةوتنةكةدا حازر نني، بپارثزرث
 .هةوص بدة بزاين ئايا دةكرث بةر لةوة چاوپثكةوتنةكة بصاو بكرثتةوة، جارثكي ديكة پثيدا بچييةوة -
بؤ خؤت ئةو چاوپثكةوتنةي كردووةتة، هةصسةنگثنة و بة نووسراوة بينثرة بؤ دةستةي پثوةنديگر  -

 .بة مثدياوة لة نثو گرووپي دؤستاندا
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. ثشتر زانياري هةصة و چةواشةيان بصاو كردؤتةوةبايكؤيت ئةو مثديا يان ذؤژنامةضانانة بكة پ -
ئةمةش بة ئاگاداري گرووپگةيل ديكةي دؤستان و ذثكخراوةكاين ديكة بگةيةنة، بؤ ئةوة ئةوانيش 

 .خؤياين لث ببوثرن و هةمان هةصة دووپات نةكةنةوة
نؤگرافييان كؤرسثكي خةبايت نافةرماين مةدةين كة بؤ گرووپثكي ژنان كة هةصمةيت دژي فرؤشتين پوذ

لة كؤرسةكةدا يةكثك لة ژناين بةشداربوو بةسةرهاتثكي سةرجنذاكثشي لة سةر . ئةجنام دةدةا، دانرابوو
لة كايت هةصمةتةكاين دژي دوكاين . ئةو ژنة ئةندامي يةكثك لة حيزبة چةپةكان بوو. بايكؤت گثذايةوة

داكسيؤين ذؤژنامةي حيزبةكة پثيان ذث. فرؤشتين پوذنؤگرايف پثوةندي بة ذؤژنامةي حيزبةكةيان كردبوو
وانةبوو كةو هةصمةتانة بة ذادةي پثويست سؤسياليستييانة بوون و هةر بؤية هيچ شتثكيان لة سةر 

دواتر ئةو ژنة تثكؤشةرة لة كايت هةصمةتثكي گةورةي دژي پوذنؤگرايف ئيتر . هةصمةتةكان بصاو نةكردبؤوة
 ذؤژنامة گةورةكان لة سةر هةمان هةصمةت ذثپورتاژيان .پثوةندي بة ذؤژنامةي حيزبةكةيةوة نةگرتبوو

لة نةكاو يةكثك لة ذثداكتؤرةكاين ذؤژنامة حيزبييةكة تةلةفووين بؤ دةكا و . باشيان بصاو كردبؤوة
ژنة تثكؤشةرةكةش هؤي باس . پرسياري ئةوة دةكا بؤچي ئةوان لةو هةصمةتة ئاگادار نةكراونةتةوة

 . ...ئةمة ئيتر بايكؤتةكة هةصدةگريدرثپاش . نةكردنةكةي بؤ باس دةكا
  

  كؤتايي بةرگي يةكةم
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