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   بیناسین رکه پویسته روه موو نیشتمان په مھاتما غاندی  باوکی ڕۆحی هه
  

 زیز هۆرامی  عهناسر /مژووناس
الهای/ندا       هۆه

com.hotmail@hawrami_n 
  
 30/1/1948رواری   به  له  وه،  دنیاوه ته هاتووه2/10/1869 رواری  به  له، مره  نه م پیاوه ئه
ی  و بکوژه کی له وه هندن سه موو تۆه باتی هه  له مره م نه کرا،ئه هید شه  وه وه ستی سیخکی توندره ده به
م  پاش ئه} تیش دا  مرۆڤایه لی هیندوو له گه خۆتوو له- رت له ره کوڕم بۆمنت کوشت زه{بوو یه تهم و ئه
 کاری  مرۆڤایتیو له  له وره رکی گه ره  زه یه م شوه زن سپارد، به  خوای مه وخۆ گیانی به  راسته یه وته

  .وت ڕامیاری جھانی که
ر بیارکی دابت   هه،و ری کاری کردوه روه بواری دادپه  باوکی له،  دنیاوه ته دی هاتوه الخزانکی  له
قوالن،دایکك  ئه  هه وه ویژدانکی زیندوه قلکی جگرو له  ئه  له ،چوونکه. بووه ی نه وه شاندنه لوه هه
 . بوه رخۆوی هه سه قیروو له فه

وێ  ریتانیاو له  به ته  چوه،بۆخوندنی با. که  زیره،تو  بلیمه که، وتوه رکه  ده وه  مندایه ر له غاندی هه
   پیاوه ه م که مو ژیانی ئه ،هه  بووه کو باوکی یاساناسکی بونه ویش وه ،ئه واوی کردوه ته
دا  یه و ڕگه ی له وزیانه م ئه م ئه به.  لداوه  زۆرجار زیانیشی وانی بووه ودای شون ڕاستیو ره عه،
  . نگاندوه سه ت هه ک خه وه

ڵ  گه بانی له  ژیانکی میھره،باوک  به سایدا بوه16نی  مه ته  له سایدا ژنی هناوه13نی  مه ته   له
  ی که و کتبانه  ئه. ک بووه گجار زیره وارکی یه خوهندهر  سه ته یدا بردوه که خزانه

کانیان  گرنگه ره هه.شنبیری خۆیدا کاری پکردوونی ڕۆ زنه  خه له،  وه تیه وخوندوویه ئه
خۆتان ]جۆنراسکین[نوسینی تا پیاوی کۆتایی له هه... الجبل موعضه..سروودی تۆباوی...ن مانه ئه

  . نووسینیان ناکات دا پویست به لره ی تر که رچاوه زۆر سه]..تۆلستۆی[نووسینی ن له ڕزگار بکه
 ڕسواکردنیان ،ران  داگیرکه ر به رامبه  به، بوو رانه  شۆڕشی ئاشتی گه، مره  نه م پیاوه   بیرو باوڕی ئه

 شۆڕشی  ڕی به  غاندی باوه  که،ینت  ناگه وه  ئه مه م ئه  به. وه نه خۆیان بکه تا خۆیان بز له و هه
و  ئه.، ر بوه سه و کۆتایی ترین چاره الی ئه له م  به. بوه  باوڕی پی هه  به، بوه کداری نه جه
  ر به رامبه ربیین به زایی ده  ناره،  خۆپشاندانی همنانه،کاری هناون  به ی که وستانه هه

 ، کار هناوه  هاوڕکانی غاندی به ر به رامبه  توندوتییژییان به،ران  زۆرجاریش داگیر که،ر داگیرکه
من تا دوژ هه.  خۆیانیان پاراستووهتی  سایه  جگروو که،ر بیروباوڕی خۆیان سه ر له مان هه ئه م به

  گولله  تو به مان،زۆرجار دووژمن به ر ئه رامبه به، بچووک بزانت به خۆی زۆر  که وای لھاتووه
تا وای لھات .وام بوون رده ر به خۆیان هه ر همنی سه ر له مان هه م ئه  به، وه ته میانی داوه وه

 ،ن میوو سووکی خۆیان بکه که ست به  هه،گشتکات ئازاریان بدات وژدانی   که،دوژمنیان وا لکرد
   دووژمنوو قسه  له،کانی غاندی دابان  شوه،کانی یان  کاره جۆرکی تر له.کان ر هیندییه رامبه به
کی  هنانی شتوومه گار نه جۆرکیتر به...،  وه نه کانیان ناده  جوابی قسه،یاندا گه کردن له نه

و ساکاریش بوو،هانی   ساده نده چه هه،می خۆمای  رهه  به به ستن  پشت به.ینگلیزکانی ئ کارگه
رگی  موویان خۆی جلووبه ن،پش هه کانی خۆیان درووست بکه  خۆیان پداویستیه  که،دا هاوڕکانی ئه
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 هیی  رگی خۆیشی له بههنا،جلوو  ئه کار نه ی به می بگانه رهه رگس به کرد،هه خۆی درووست ده
   ی بیویستایه وه ئه. بوو ککی ساده کو خه ر وه فتاریشی هه  ره،بوو تریین هیندی جوانتر نه ساده
کی  خه  به،کرد ئینجا ئه] تطبیق[پاند سه ر خۆی ئه سه س له موو که  پش هه،کی ب خه به

ش  ییه و شوه ر به هه.کانی رمانه فه بۆ ، باش بوون ئامادهکوو دوو  یه ب کیش به  خه،ییاند گه ڕائه
  .رۆکی خۆیان  سه  به،یان بژارد کی هیند هه خه
  که.ی هیند قیرانه و فه له،قرک بوو  وش فه کوتی ئه  به،بوو ی هه  پاره  نه،.بوو خانووی هه نه
موو  کوو هه ه و، پچابوو وه خۆیه  به  که،جما ی ل به قووماشه و پارچه ئه نھا هیدیشیان کرد ته سه

  تی دنیای هنابوویه تریین ئیمپراتوریه وره  گه، و پیاوه ئه یی وره تیو گه سایه م که به. قیر هیندکی فه
لی هیند  کوو گه  به،بوو ی نه غانی حیمایه ن ر بکه رامبه جیی به،زانی  یان ده  خۆشیان نه  که، له لزه زه
  .ن  کووشت بده  پناویدا به یان له بوون خۆ  ئاماده، وه و بجووکه وره گه به
و  ر زییندوه بت گاندی هه  کۆن ده،  ماوه م دنیایه تا ئه وساش و هه ئستاو ئه آم   به.هید بوو  شه به

   به ندین شونی تیاییه ندا جه  هۆه له]الهای[تیام   منی ی که م شاره ئه[ باشتریینهشی  که بییرۆکه
 ناوی غاندی ت هنا  که.کات  ئه خروو شانازی پووه گشت فه رییت شه  به که،  وه ناوی مھاتماغاندییه

  ناسن دییان دته  ئه، چاک خۆییان که ی وانه  ئه، فاییل پیسوو، خۆفرۆشوو،وو نده رچی گه هه
ریقای  فه  ئه ی ساک بچته نھا بۆ ماوه  ته،واو کرد بیاری دا یاسای ته ی که وه پاش ئه،. رزه له

ش   ڕه ر به رامبه  به.وت ران که ی داگیر که وه وساندنه چه  جاوی به کهم   بۆ ئیشکردن به،باشوور
 ،کانیاندا  کارگه  بۆ ئیشکردن له،ر هنابوونی  داگیرکه  که،ی و هیندییانه ر ئه رامبه  به،کانو پسته

  .ر ی داگیر که وه نه-ووسا ر چه رامبه رگری کردن به  بۆ به، بۆ هیند وه ڕته گه بیاری دا جارک نه
ی پدا دژی  وێ درژه  له ی که گرنگانه و ئشه ئهساڵ،22تا   هه وه  درژ کرده وه  سالکه شی له که وه مانه

  _ :  بوون مانه کانیان ئه ری ئینگلیز گرنگه داگیرکه
  ترسانیان بۆ داواکردنی مافه ه ن کرد وه وێ ئیشیان ئه  له ی که و هیندیانه ر بۆ ئه ی باوه وه رانه گه-1
  .واکانیان ره
  کانیان  مافه رگری کردن له بۆ به] ی هیندی لینتال گۆنگره[ناوی درووست کردنی پارتک به-2
ی تیا بو  ڕی شۆڕشی ئشتیانه  بیروو باوه که] کان ڕای هیندییه[ناوی یک به زراندنی ڕۆژنامه دامه-3
  . وه کرایه ده
  .ن نگ بده توانی  ده ییان ده کان نه  هیندییه ی که ویاسایه دنی ئهکانی کر ره ربه به-4
  .رییقیا فه کان بۆ باشووری ئه ناردنی هیندییه رگری کردنی ئینگلیز بۆ نه به-5
م  هییدیان کرد ،به تا شه باتی خۆی  هه  خه ی دا به  بۆ هیندوو درژه وه ڕاییه گه1915سالی  له

  و سا زئئندووتره ئستاش له
  تۆقن ی ئه که ناوه وو خۆفرۆش له نده کات جاشوو گه  ئه خروو شانازی پووه تی فه مرۆڤاییه

  
 

 


