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 ی که یان مارتل و پرۆژه
  سیفی   دیدار مه

ca.yahoo@289dmasifi  
  ن به ردوو ال گیرۆده ر شونک بن هه  هه توان له ر و سیاسه نوسه 
ی   زۆربه  لهم به .کتر  یه رس دان به کتر دان و ده  یه پالر لهست  ده

 قتر رهوستی  رگا و هه   که هتوان سیاسه  وه  ئهکاندا شون و کاته
خۆی و نیا  ته   کههنت کاتک کارده ر به  نووسه هی له
     . یداندان  مه ی له که مه له قه

خت تر له  بهخۆش} ژیانی پای{نی رۆمانی یان مارتل خاوه
ی  زنامه گه  ره،دیموکرات ناو  والتانی به  ناورانی  نوسه ی زۆربه

ریب  تههاو  ناوی یه ی هه ته وه  له  که یه وه وانه  نوچه شونکی به
ری   دوو شه ی له که  وتهر گه  ئه وه  رۆیوهتی ی ئاش  ووشه به
 رگیز  هه وه  ئهبوو بت  ههشدار بوونکی یشدا بهی جیھان وره گه
ی  خشه ر نه سه له  بووهدا  نه کای کهرکی   سبه  بینیویانه دواجاری وه  ئهو ک  خهمی  خه  به بووه نه
 توان الت و سیاسه سه  ده  گرتن له خنه  دوای ره  له ر ی که هه رانه م نوسه  یان مارتل جیا له بۆیه. ڕ شه
 کانی ه ئامز خنه  رووت و ره  نوسینه ر هیچ له سه کرن، له ند و سوک و ریسوا ده  بهر کسه یه

    .  پباوهرینی م ئافه رده هه دا جیاتی کو له ، به هدراو نه قکی تھه یکی ناخۆش یان شه قسه
 هۆی کاری   به،  دایک بووه  ئیسپانیا له  و له دی یه نه یان مارتل کوری شاعیر و دیپلۆماتکی که

  ش بووه وره  گه  که بۆیه. راوه  ووالت گه  شار و ووالت به  شار به وه  مندایه و له  ئه،باوک و دایکی
  وه ته راوه  گهدواجار.  ورکیا و ئران و هیند ژیاوه ت ند سایک له  چه چووه خوو و   به ی ل بووه وه ئه

  خاکی  بستک لهر  سه نته  پی ده وه  دووره  له ریب که سکی غه ر که ک هه  وهو  ئهووالتی دایک
ی رۆمان  وه ر له ده  بهئستاآم  به .وان مک کرکار و پاسه ، ده مک قاپ شۆر بووه دا، ده نه  کهفراوانی

، وه ته  دهدا زانکۆکانی جیھان ب له ده رسی ئه  و ده هیشڕۆک  مامۆستایکی گه، نگه ده وناو نوسکی به
  نده وه  ئه وه هناسن  دهیی  و کاری وژه}یانی پایژ {  به یان مارتللک ی خه نده وه  ئه وه ر ئه به له

         .  فه لسه  فه ی نین له ئاگاداری دکتۆراکه
  ری به کنیککی مۆدیرن و کاریگه دا شواز و ته} خود{و} ژیانی پای{ردوو رۆمانی  هه یان مارتل له

ر  ک هه  وهیشو ئه 2002  ریتانی له ری به التی بووکه رگرتنی خه ل وه گه  لهم ، به کارهناوه
ی   بیرۆکه دزینی به، زوو گرت رده  و پاداشتک وهدات نجام ده  پ کارکی ئیبداعی  ئه  له رک که نوسه

رگیز  ههر رکی داهنه ک نوسه و وه  ئهردا رامبه به له.  تاوانبار کرا وه رازیله  به له} ژیانی پای {رۆمانی 
  راستگۆیانه زۆر  راندا، وه  نو نوسه  له شه یایکی هاوبه  و خه مینه ب زه ده وا ئه کهکرد   نه وه نکۆی له

کی  یه هره  بهر مۆیسیر سکلیهرازیلی  ی رۆمانوسی به}ک و ماکسکت{رۆمانیوا  لماند که ی سه وه ئه
  هل  و بووه  ئهی وه مانه ساآنی  وه م ئه  به. نوسیووه} ژیانی پای{ رۆمانی  تا   خشیوه ی پبه وره گه

  .                                                           پنوسیوه} ژیانی پای{ رۆمانی  کهالت  رۆژهه
کی  یه وست و پرۆژه  هه،لک ر چاوی خه  به وه خاته  ناوی یان مارتل ده  جارکی ترمرۆکه ی ئه وه ئه 

ی بۆ  شه دا بانگه نه توونی که  شاری ساسکه و له  ئه م نزیکانه له   که یه ره م نووسه یری ئه  و سه تازه
 شونک  یی یان مارتل له پرۆژه.  بت وه رنج و السایی کردنه ش جی سه  بۆ ئمه یه وانه  له ، وهکرد
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دا  نه  ناوی که ریکه  خه ی وه ، پاش ئه ڕ بوونی لدت  شه  و دژ به عریفه مه  بۆنی  که ی گرتوه رچاوه سه
. ڕ ی شه شهخ ر نه  سه وته که  جاران ده قتر له فغانستان زه ری ئه  شه گنی له ه هۆی تو به
  ت له کی تایبه یه ره ی الپه وه  کردنه بهست پکرد   دهی که  پۆژهمارتل یان 2007ڕاستی نیسانی  ناوه له
دا جارک  یه  پرۆژهم  له"؟  وه خونته ر چی ده ڤن هارپهئایا ستی"  ناوی  رنت به ر تۆری ئینته سه

دا تا  نه زیرانی که رۆک وه  ناردنی رۆمانک بۆ سه ستت به ده  هه فته ر دوو هه ر هه نوسه
                            . وه بیخونته

زیرانی نارد،  رۆک وه  دیاری بۆ سه ر به نوسه   که هم کتب که ی تۆلستۆی یه}رگی ئیڤان ئیلیچ مه{ 
ی  که کانی رۆمانه ته الله رۆک و ده  تیدا ناوه  که کیشی هاوپچ کردووه یه نامهدا   کتبهل  گه ها له روه هه

  یشت له ست گه  ده  بهزیران رۆک وه  سه المکی له ر وه ر هه گه   ئه بیاره.  وه  کردۆهتۆلستۆی بۆ شی
                                  .  وه  بوی بکاته که سایته

  ک نرخی کتب وه  رۆشنبیری خ دان به یه و باران ی زۆری خونه ر ژماره به  لهدا نه  کهک تکی وه وال له 
   به،بت واو ده  نرخکی زۆر ته به  یه م پرۆژه  ئه یان مارتل بۆ یه وانه  له ، بۆیه ز و زیو وایه

ی  وه  لهبژرت دهانی  هه دواتر  کهی  انهو کتب  ئه ونرت ئکسپرس ب کان به  نامه ر گه  ئهت تایبه
ز   پاشگهی یه م پرۆژه یاند له وانانی راگه  رۆژنامه ک به م یان مارتل وه  به.  تر بنبه  قه مجاره ئه

کدا حاکم  ر خه سه  بهئۆقیانوسپشت کانی  ک دیکتاتۆره ر وه تا سه ر هه ر ستیڤن هارپه گه  ئه وه نابته
   کهزانن  و چاک ده  نیه یه م پرۆژه رخستنی ئه  سه ل هیچ گومانکیان لهپشتیوانانی یان مارت. بت
   لهربخات ک سه یه مۆکردنی درنده سته  ده له} پای پاتال{ند چۆن توانی  مه هره رکی به ک نوسه و وه ئه

           .بت دهوتو  رکه  سهداشی که یه پرۆژه
   له یکات بریتی یه و ده ی ئه وه  ئه  که یه هو  ئه دوا،ی که  پرۆژه  ت به باره سه یان مارتل   که دوا قسه 

رۆک   بۆ سه م کتب که که یه ک وه کات، نهتی ب  سیاسه ڵ به وت تکه نایه یی و ی وژه ویكی ژیرانه هه
                                       .ی مارکس بوو رمایه ینارد سه  دهیرانی پارزگارزی وه
ی نارشیت ئهپ و  چه بهر  ههتوان  کات سیاسه ش نه و کاره ر ئه ر نوسه گه  ئه زانت کهی ب وه ک ئه وه 
                   !ناست ده
                                       
 19/05/07  
 

 


