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  ن: لیئۆن تروتسکی
    له فارسیه وه : سه عید ئامانی 

له     هه موو چینێکی ده س��ه اڵت��دار فه رهه نگی خ��ۆی، و 
به ڵگه یه که   مێژوو  به دیدێنێ.  خ��ۆی  ه��ون��ه ری  ئاکامدا 
قۆناغه کانی  ڕۆژهه اڵت،  کۆیله داری  فه رهه نگی  له سه ر 
کالسیکی باستانی، فه رهه نگی ده ره به گایه تی سه ده کانی 
به سه ر  ب��ۆرژوازی��ه ی  فه رهه نگه   ئه و  و  ئوروپا  نێوه ڕاستی 
دنیادا حوکمڕه وایی ده کات. له  ئاکامی ئه م زنجیره یه شدا 
ڕوون و ئاشکرایه  که  پڕولیتاریاش فه رهه نگ و هونه ری 

تایبه ت به خۆی به رهه م دێنێ.
  به م حاڵه شه  وه ، ئه م پرسیاره  به و هاسانیه ش نییه  که  له  
یه که م سه رنجدا به زه ین ده گات. کۆمه ڵگایه کی که  له ودا 
کۆیله داران چینی خاوه ن ده سه اڵت بوون، بۆ ماوه ی چه ندین 
ده ره به گایه تیش  به   سه باره ت  ئه مه   هه بووه .  بوونیان  سه ده  

هه روایه . 
له   ته نیا  ب�����ۆرژوازی،  ف��ه ره��ه ن��گ��ی  که سێک  ئ��ه گ��ه ر   
سه رده می  له   گێژاوه که یه وه  که   له   پڕ  سه رهه ڵدانه   کاتی 
ڕێنیسانسه وه  ده ست پێده کات، به  ئه ژمار بێنێ ده گاته  پێنج 
سه ده ، به اڵم ته نیا له  سه ده ی نۆزده دا و یان به  دروستی له  
نیوه ی دووهه می ئه م سه ده یه  دایه  که  ده گاته  لوتکه ی خۆی. 
مێژوو نیشانی ده دات که  بۆ پێکهاتنی فه رهه نگێکی نوێ 
که  سه ربه  چینێکی دیاریکراوی ده سه اڵتداره  پێویستی به  
کاتێکی جێی سه رنجه  و کامڵ بوون و گه شه  کردنیشی 
نێو  له   به ره و  و  بوون  به رله  کاتی الواز  قۆناغی  له   ته نیا 
چوونی سیاسی ئه و چینه  ده سه اڵتداره وه  ده ست پێداکات و 

کۆتایی دێت. 
  ئایا پڕۆلیتاریا به  ڕاده ی پێوست بۆ پێکهێنانی فه رهه نگی" 
پڕۆلیتری" کاتی به ده سته وه  ده بێت؟ به  پێچه وانه ی ڕژیمی 
پڕۆلیتاریا  بۆرژوازی،  و  ده ره به گه کان  لۆرده   کۆیله داری، 
ته نیا وه ک قۆناغێکی کورتی گوزار ده ڕوانێته   دیکتاتۆڕی 
خۆی. کاتێک که  ئێمه  به گشتی ڕوانگه گه لی له  ڕادده  
به ده ر خۆشبینانه  سه باره ت به  گوزار به ره و سوسیالیزم ڕه د 

قۆناغی  که   ده که ین  ئ��ه وه   له سه ر  پێداگری  ده که ینه وه ، 
بۆ  نه ک  جیهانیدا  مێقیاسی  له   کۆمه اڵیه تی  شۆڕشی 
مانگ و ساڵه کان به ڵکو بۆ چه ندین ده یه  درێژه ی ده بێت- 
نه ک  بێگومان  و  سه ده   چه ندین  نه ک  ده یه   چه ندین  بۆ 
ده توانێ  ماوه یه دا  له م  پڕۆلیتاریا  ئایا  س��اڵ.  ه��ه زاران  بۆ 
فه رهه نگێکی نوێ به رهه مبێنێ؟ ئه م پرسیاره  به  گومانه وه  
شۆڕشی  قۆناغه کانی  که   ئه وه ی  له به ر  پێده کات،  ده ست 
ئه مانه   بێ  چینایه تی  خه باتێکی  ده وران��ی  کۆمه اڵیه تی، 
کردن  وێ��ران  به ڵکو  ن��وێ،  بنیادنانه وه ی  نه ک  ل��ه ودا  که  
به هه ر  ده ک����ات.  داگ��ی��ر  تێیدا  ب��ۆخ��ۆی  جێگا  زۆرت��ری��ن 
به شێوه ی گشتی  پرولیتاریا  ئینێڕژی خودی  ڕادده ی��ه ک، 
سه رفی به ده ست هێنان، پته وکردن و پاراستن و قایم کردنی 
ده سه اڵته که ی ده بێت تا بتوانێ به  باشترین شێوه  واڵمده ره وه ی 
نیازه  هه نوکه ییه کان و درێژه ی خه باته که ی بێت. به هه رحاڵ 
به   کرێکار  چینی  ک��ه ،  دای��ه   شۆڕشگێڕانه یه   ده وره   ل��ه م 
لوتکه ی هه ڵچوون و که ماڵی خسڵه تی چینایه تی خۆی 
ده گات و له  مه ودای ئه م مه دار و بازنه  به رته سکه  دایه  که  
فه رهه نگیه که ی  دارێ��ژراوه   بۆ  پالن  سازه نده گیه   ئیمکانی 

سنوردار ده بێته وه .
  له  الیه کی تره وه ، به هه ر ڕادیه ک ئه م ڕژیمه  نوێیه  زیاتر 
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و زیاتر به دوور بێت له  ڕووداوی چاوه ڕوان نه کراوی سیاسی 
و نیزامی، بارودۆخ بۆ داهێنانه  فه رهه نگیه یه که ی له بارتر 
کۆمه ڵگای  ب���ه ره والی  زیاتر  و  زیاتر  پڕولیتاریا  ده بێت. 
س��وس��ی��ال��ی��س��ت��ی ده ک���ێ���ش���رێ، خ���ۆی ل���ه  ت��ای��ب��ه ت��م��ه ن��دی��ه  
چینایه تیه کانی ڕزگار ده کات و به م شێوه یه یه  که  کۆتایی 
به  پڕۆلیاتاریا بوونی خۆی دێنێ و له  ئاکامدا ئیتر له وێدا 
ئاستی  له   ن��وێ  فه رهه نگێکی  پێهێنانی  له سه ر  پرسیار 
نانه وه ی  بنیاد  نییه .  پڕولیتاریادا  ده وره ی  له   مێژووییدا 
فه رهه نگێکی  که  سه رده مانێک ده ست پێده کات که  ئیتر 
بێهاوتای  دیکتاتۆڕی  پۆاڵینی  چنگاڵی  به   پێویستی 
چینایه تی  خسڵه تی  سڕابێته وه ،  م��ێ��ژوودا  ل��ه   پڕولیتارا 
گه یشتن  ده بێته  هۆی  ئه مه   که  ده گات  به نه زه ر  وا  نییه . 
ب��ه ن��اوی  فه رهه نگێک  ک��ات  هیچ  ک��ه   ب��ه   ئاکامێکی 
فه رهه نگی پڕولیتێری بوونی نه بووه  و نابێت و له  ڕاستیدا 
هیچ هۆکارێکیش بۆ به داخه وه  بوون بۆ ئه م بابه ته  نابێت، 
ده سه اڵتی  هێنانی  به ده ست  پرۆلیتاریا  که   ئ��ه وه ی  له به ر 
هه تاهه تایی  هه ڵکێشانی  ڕێشه وه   له   ئامانجی  به   ته نیا 
فه رهه نگێکی  کردنی  ده سته به ر  و  چینایه تی  فه رهه نگی 
ئینسانی ده وێت. وا ده رده که وێت که  ئێمه  به  به رده وامی ئه م 

بابه ته مان له بیر ده چێته وه . 
  باسه  بێ فۆڕمه کان سه باره ت به  فه رهه نگی پڕۆلیتێری، 
ب��ۆرژوازی  فه رهه نگی  به رانبه ر  له   تیزێک  ئانتی  وه ک 
گرانه ی  ڕه خنه   نا  ناسینی  بۆ  سه رچاوه یه ک  ده بێته   دا، 
چاره نووسی مێژویی پڕۆلیتاریا له گه ڵ بۆرژوازیدا. شێوازه   
کردنی شکڵی  به راورد  لیبڕاڵیه کانی  خالیسه   و  ڕواڵه تی 
مێژویی هیچ پێوه ندیه کی هاوبه شی له گه ڵ ماڕکسیزم دا 
نییه . له  نێوان گه شه  و په ره سه ندنی مێژویی بۆرژوازی و 

چینی کرێکاردا به راوردێکی ڕاسته قینه  بوونی نییه .
  په ره  گرتنی فه رهه نگی بۆرژوازی چه ندین سه ده  به رله وه ی 
که  بۆرژوازی ده سه اڵتی ده وڵه تی به  که ڵک وه رگرتن له  
بگرێت  ده سته وه   به   گۆڕانکاریه وه   و  شۆڕش  زنجیره یه ک 
چینی  ب��ۆرژوازی  که   کاتێکی  ته نانه ت  پێکرد.  ده ستی 
سێهه م بوو وه  ته قریبه ن بێبه ش له  حه قوق و مافه کانی به  
به رده وامی ده ورو نه خشێکی گه وره  و ڕوو له  گه شه ی له  
بواره  فه رهه نگیه کاندا گێڕا. ئه م بابه ته  به  تایبه ت له  بواری 
بیناسازیدا به رچاوه . بینای کلیساکانی گوتیکی کۆڵن، 
په یکه ر  ده ستکه وتی  سازیه کانی،  په یکه ر  و  مێعماری 
کۆنه   سه رده می  له   به شه رییه ت  ئه زمونه کانی  له   سازی 
به ردینه یه  که  ئاوێته ی توخمی ئه زمونی شێوازی نوێ بووه  و 
ده رخه ری فه رهه نگی سه رده مانی خۆیه تی که  له  لێکدانه وه  

و  کۆمه اڵیه تی  پێکهاته ی  کۆتایی  هه ڵسه نگاندنی  و 
تێکنیکه کانی ئه و سه رده مه یه . سینفه کان به رله  بۆرژوازی) 
نیوه ڕاست( پێکهێنه رانی ڕاسته قینه ی  ده ورانی سه ده کانی 
شێوازه   ئ��ه م  کاتێک   ب��وون.  گوتیک  سه بکی  و  شێواز 
ده وڵه مه ندتر بوو، که  به  هێزو تواناوه  گه شه ی کرد و هه ڵیدا، 
بۆرژوازی له  ئاستی قۆناغی گوتیک په ڕیه وه  و وشیارانه  
داهێنا  به خۆی  تایبه ت  مێعماری  شێوازی  هه ڵسوڕاوانه   و 

نه ک بۆ کلیسا، به ڵکو بۆ دروست کردنی کاخه کانی.
  به  ژێر بینای خۆیه وه  که  له سه ر شێوازی گوتیک ڕۆنرا 
بوو، ئاڕاسه ته که ی به ره و سه بک و شێوازی ده ورانی باستان 
گۆڕا، به  تایبه ت به ره و مێعماری ڕۆم و ئافریقای باکۆر و 
هه موو ئه مانه  ئه و ده ستکه وتانه ی له  هه لومه رج و بارودۆخ 

و پێداویستی شاری کۆمه ڵگای نوێدا به کار هێنا. 
ده ی��ه ی  له  کۆتایی سێ  ڕێنێسانس  ک��ه )  جۆره یه   ب��ه م    
پسپۆڕان  دیهات.(  به   ئیتالیا  له   پازده دا  قه ڕنی  یه که می 
به   س��ه ر  ڕێنێسانس  که   توخمانه ی  ئ��ه و  ژم���اره ی  ڕه نگه  
شێوازی  به   دیکه ی  توخمانه ی  ئه و  و  باستانی  شێوازی 
گوتیکیان ده زانێ، بژاردوه  و ڕه نگه  به ڵگه  بێننه وه  و باس 
له وه  بکه ن که  کام الیه ن به هێزتره . به اڵم ڕێنێسانس ته نیا 
کاتێک ده ست پێده کات که  ئه وچینه  کۆمه اڵیه تیه  نوێیه ی 
پیویست  ڕاده ی  به   لوتکه دایه ،  له   ئێستا  و   شکڵی گرتوه  
هه ست به  ده سه اڵت ده کات و له ژێر کۆت و به ندی گوتیک 
هاتۆته  ده ر و وه ک ئه و به ستێنه  ده ڕوانێته  هونه ری گوتیک 
به   له  خزمه ت  تا  لێوه رگرتوه   پێشتره وه   له   که  مه واده که ی 
تێنیکه کانی  له   و  بێنی  به کاریان  خۆیدا  ئامانجه کانی 
ئه م  وه ربگرێت.  که ڵک  خۆی  هونه ره که ی  بۆ  ڕاب��ردوی 
هه روایه  ،  دیکه ش  هونه ره کانی  هه موو  به   سه باره ت  بابه ته  
ب��ه اڵم ب��ه  ج��ی��اوازی��ه ک��ه وه  ک��ه  ه��ون��ه ره  ئ��ازاده ک��ان به هۆی 
ئامانج  به   که متریان  وابه سته گی  و  زیاتریان  نه رمونیانی 
و به رژه وه ندیه وه ، دیالکتیکی بۆماوه یی شێوازه کانی به وه ها 
مه نتقێکی نه گۆڕی که  مێعماری هه یه تی ئاشکرا ناکات.
ڕێفۆرمه   ئ��ه و  ده ستپێکی  و  ڕێنیسانس  س��ه رده م��ی  له     
بۆ  گو نجاوتری  گه لێک  بوارێکی  که   کۆمااڵیه تیه وه  
کۆمه ڵگای  له   ب��ۆرژوازی  فکری  و  سیاسی  بارودۆخی 
ده ره به گایه تیدا خۆش کرد، تا کاتی شۆڕش که  ده سه اڵتی 
گواسته وه  بۆ چینی بۆرژوازی، سێ تا چوار سه ده  به سه ر 
گه شه ی هێزی مادی و فکری بۆرژوازی له  فه ڕانسه دا 
تێپه ڕی بوو. شۆڕشی گه وره ی فه ڕانسه  و شه ڕێکی که  
لێی که وته وه  به  شێوه ی کاتی ئاستی فه رهه نگی مادی 
خۆی  سه رمایه داری  ڕژیمی  دوات��ر  ب��ه اڵم  خ��وارێ  هێنایه  
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بابه تێکی سروشتی و هه تا هه تایی قایم کرد. به م  وه ک 
پێیه  پڕۆسه ی گه شه ی فه رهه نگی بۆرژوازی و ده رکه وتنی 
وه ک  بۆرژوازیه وه   تایبه تمدیه کانی  له الیه ن  شێوازێکدا  له  
چینێکی داگیرکه ر و چه وسێنه ر دیاری کرا. بۆرژوازی نه  
ته نیا به شێوه ی ماددی له  ناخی کۆمه ڵگای ده ره به گایه تیدا 
گه شه ی کرد، خۆی له  شکڵ و شێوه ی جۆراو جۆردا له  
گه مارۆی داهاتوو ده رهاویشت و سه روه ت و سامانی واڵتی 
هێنا ژێر چنگی خۆیه وه ، به ڵکو ڕوناکبیرانیشی به ره و الی 
قوتابخانه ،  خۆی)  فه رهه نگی  بناغه ی  و  ڕاکێشا  خۆی 
ماوه یه ک  گۆڤاره کان(  و  ڕۆژنامه   ئاکادیمی،  زانکۆ، 
بێت  ئیختیاردا  له   ده وڵه تی  ئاشکرایی  به   که   به رله وه ی 
ب��ۆرژوازی  که   بێت  بیرمان  له   به سه   ئه وه نده   دام��ه زران��د. 
ئاڵمان، به  تێکنیکی به راورد هه ڵنه گری، فه لسه فه ، زانست 
ده ست  له   ده وڵه تی  ده سه اڵتی  دا  ئیزنی  هونه ری خۆی  و 
کۆتاییه کانی  تا  بێت  بۆرۆکڕاتیکدا  ده ره ب��ه گ��ی  چینی 
کاتێک  ته نیا  ب��ه دروس��ت،  یا ن  بڕیاریدا،  و   1918 ساڵی 
ناچار به  گرتنه  ده ستی ده سه اڵت له  الیه ن خۆیه وه  بوو که  
لێک  به   ده ستی  ئاڵمان  فه رهه نگی  ماددیه کانی  بناغه  

هه ڵوه شان و داڕمان کرد. 
ه��ه زاران  بڵێت: که   واڵم��دا  له   یه کێک  ڕه نگه   ب��ه اڵم    
شکڵ  کویله داری  هونه ری  که   ئ��ه وه ی  تا  پێچووه   ساڵی 
بگرێت و ته نیا چه ند سه د ساڵێکیش بۆ هونه ری بۆرژوازی، 

که وایه  بۆچی هونه ری پڕۆلیتێری ناتوانێ له  ده یان ساڵدا 
شکڵ بگرێت؟ جێگاوشوێنی تێکنولۆژیکی ژیان له مڕۆدا 
به رابه ر نییه  و له  ئاکامدا ڕێژه ی خێراییه که شی جیاوازه . 
ئه م ئیراده ی، که  له  یه که م ڕوانیندا به ر زه ین دێت وێده چی 
له به رچاو  له  ڕاستیدا مه ته ڵی مه سه له که   ڕازیمان بکات، 
کۆمه ڵگای  هه ڵدانی  و  گه شه   له   گومان،  بێ  نه گرێت. 
نوێدا، ئه وکاته  ده گات که  ئابووری، فه رهه نگ و هونه ر 
بێنێته  گۆڕێ. له  حاڵی  گه وره ترین ئه نگیزه  له  داهاتودا، 
له   خه یاڵه کانمان  و  خه ون  ده توانین که   ته نیا  ئێمه   حازردا 
که   کۆمه ڵگایه کی  بکه ین.  ئاڕاسته   به دیهاتندا  ڕاستای 
نانی  کردنی  په یدا  نیگه رانی  و  ته نگوچه ڵه مه   و  قه یران 
ڕۆژانه  که سه کان له  به ین ده بات، چێشتخانه  گشتیه کانی، 
خۆراکی باش، سالم و به تام بۆ هه موان ئاماده  ده کات تا 
به  دڵی خۆیان هه ڵبژێرن، جلشۆرخانه  گشتیه کان، مه الفه  
منداڵه کان،  و  ده ش��وات  خاوێنی  به   هه موان  جلوبه رگی  و 
شادمانن  به هێزو  و  تێرده کرێن  به باشی  منداڵه کان  هه موو 
ئاهه نڕوبا  وه ک  هونه ر  و  زانست  بنه ماییه کانی  توخمه   و 
هه وا و گه رمی وزه ی خۆر ڕاده کێشن، له  کۆمه ڵگایه کدا 
نییه   ئ��ه م��ڕۆ  وه ک  ئیتر  ڕادی���ۆ  و  ک��اره ب��ا  پیشه سازی 
پێکدێن  کۆتایی  بێ  و  به هێز  سه رچاوه یه کی  له   به ڵکو 
که  به  گوشاردانی دوگمه یه کی ناوه ندی وه کار ده که وێت، 
کۆمه ڵگایه کی که  ئیتر له ودا وته بێژانی بێکه ڵک له  ئارادا 
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نین و هێزی به توانای ڕزگاربووی زاتی غه یره  به شه ری- 
جیهان  بوونی  باشتر  و  ئاڵوگۆڕ  ده رکی  به ره و  به  گشتی 
په ره سه ندنی  کۆمه ڵگایه کدا،  ئاوا  له   ده کرێت-  هیدایه ت 
له   ئ��ه وه ی  هه موو  له گه ڵ  فه رهه نگی  به رده وامی  و  پته و 
به اڵم  نییه .  ب��ه راورد  شیاوی  چ��ووه   به ره وپێشه وه   ڕاب���ردودا 
هه موو ئه مانه  به دوای هه ڵچوونێکی دژوار و درێژ ماوه دا 
دێت که  هێشتا له به ر ده مماندایه . و ئێمه  ته نیا له باره ی ئه و 

قۆناغی هه ڵچوونه  وه  خه ریکین قسه  و با س ده که ین.
نین؟  جوڵه   خ��اوه ن  و  بزۆز  ئێستا  ساته کانی  ئایا  به اڵم    
له   زیندوویه که ی  و  زرت  به اڵم  ئه وه یه ،  پله دا  بانترین  له  
سیاسه تدا چڕبۆته وه . شه ڕ و ئاشتی له  جوڵه  و بزوتندا بوون 
تێکنولۆژی  هه زینه ی  ژێر  له   به رین  به شێوه یه کی  به اڵم 
و فه رهه نگ دا. ئه مه  ڕاسته که  شه ڕ قۆناغێکی درێژ 
که   هه ژاریه کی  به اڵم  پێکهێنا  فه ننی  داهێنانی  م��اوه ی 
ئ��ه م داهێنانه ی  به  ک���رده وه ی  لێی ک��ه وت��ه وه ، ک��ارب��وردی 
ئیمکانی  له گه ڵیدا  و  له کارخست  زۆر  م��اوه ی��ه ک��ی  ب��ۆ 
ڕادیۆ،  به   سه باره ت  ئه مه   ژیانیش.  کردنی  شۆڕشگێڕانه  
تریشدا  تێکنولۆژی  گه لێک  دۆزی��ن��ه وه ی  و  که شپێوی 

ڕاسته .
  له  الیه کی دیکه وه  شۆڕش  بوار بۆ کۆمه ڵگه ی نوێ خۆش 
ده کات به اڵم ئه مه  له گه ڵ شێوازه کانی کۆمه ڵگای کۆندا، 
له گه ڵ خه باتی چینایه تی، توندوتیژی، وێران کردن و له نێو 
بردندا به ڕێوه  ده بات. ئه گه ر شۆڕشی کرێکاری نه هاتایه ته  
به ره وه  به شه ریه ت له گه ڵ دژوازیه کانیدا خۆی هه ڵده واسی. 
له   ب��ه اڵم  ک��رد  ڕزگ��ار  فه رهه نگی  و  ش��ۆڕش کۆمه ڵگا 
ڕێگای بێڕه حمانه ترین کرداره وه . هه موو هێزه  هه ڵسوڕاوه کان 
و  بوونه ته وه ،  چڕ  شۆڕشگێرانه دا  خه باتی  و  سیاسه ت  له  
هه موشته کانی تریش به ره و بواره کانی ده وروبه ر پاڵپێوه  نراون 
و هه رچیه کی ده ست و پێگری زاڵمانه ش خراونه ته  ژێر پێوه . 
له م ڕه وته شدا، هه ڵبه ت جه ریانی هه ڵکشان و داکشان بوونی 
هه یه : کومونیزم پێگه یه کی دا به  نیزامی nep ، که  به  

نۆره ، به  قۆناغه  جۆراوجۆره کاندا تێده په ڕێت. 
پرۆلیتاریا  دیکتاتۆری  خ��ۆی��دا،  ج��ه وه��ه ری  ل��ه   ب��ه اڵم    
فه رهه نگی  هێنانی  ب��ه ره��ه م  ب��ۆ  نییه   ڕێ��ک��خ��راوێ��ک 
کۆمه ڵگای نوێ، به ڵکو سیستمی شۆرشگێرانه ی نێزامێکه  
که  خه باتی بۆ ده کات. ئه مه  نابێ له  بیر بچێته وه . ئێمه  
پێمان وایه  که  مێژوو نووسانی داهاتوو لوتکه ی کۆمه ڵگای 
کۆن له  رۆژی دووهه می مانگی ئوتی ساڵی 1914 دا 
تۆمار ده که ن، کاتێک که  هێزی شه ڕه نگێزی فه رهه نگی 
بۆرژوازی، دنیای خه ڵتانی خوێنی شه ڕه  ئیمپریالیستیه که ی 

کرد. ده ستپێکی مێژووی نوێی به شه رییه ت له  ڕۆژی 7 
ی نوامبری 1917 دا پایه  ڕێژی ده کرێت. ئێمه  پێمان وایه  
به شه رییه ت  هه ڵدانی  گه شه و  سه ره کییه کانی  قۆناغه   که  
تا ڕاده ی��ه ک به م شێوه یه ی خ��واره وه داده م��ه زرێ��ت: کورته  
مێژووی  سه ره تایی،  ئینسانی  مێژوویی  له   به ر  مێژووی 
باستان، که  هه ڵچوونی له  سه ر بنه مای کۆیله داری بوو؛ 
سه ده ی نێوه ڕاست، له سه ر بنه مای کۆیله یی کشتوکاڵی؛ 
سه رمایه داری به  چه وساندنه وه ی هه قده ستی به خۆڕای و له  
کۆتاییدا، کۆماڵگای سوسیالیستی، که  ئێمه  هیوادارین 
ب��ه ره و  بێت  ده رده س����ه ر  ب��ێ  په ڕینه وه  یه کی  و  گواستنه وه 

کۆمه ڵگایه کی ئیشتراکی بێ ده وڵه ت.
  له  هه رحاڵدا، بیست، سی، یان په نجا ساڵ شۆرشی جیهانی 
پرۆلیتێری خۆی وه ک دژوارترین هه ڵچوون له  سیستمێکه وه  
به ره و سیستمێکی تر له  مێژوودا به ره و پێش ده بات، به اڵم نه  
له  هیج بابه تێک دا له  زاڵبوونی سه رده مێکی سه ربه خۆی 

فه رهه نگی پرۆلیتێریدا.

په ره   ڕه نگه   بوونه وه دا،  به هێز  له م سااڵنه ی  له  ئێستادا،    
به مجۆره  خۆشباوه ڕیانه  له  کۆماری شوڕایی ئێمه دا بدرێ. 
داناوه .  ده ستوری کاردا  له   فه رهه نگیه کانمان  بابه ته   ئێمه  
به  هێنانه  گۆڕی گرفته کانی ئه مڕۆمان و دیمه نگاکه ی 
بۆ داهاتویه کی دوور، ده کرێ خۆمان له  ڕاستای دوور و 
درێژی تێپه ڕبوونی کاتدا به ره و فه رهه نگی پڕولیتێری وێنا 
بکه ین. به اڵم گرنگ نییه  که  تاچه ند بیناسازی فه رهه نگی 
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ده توانێ گرنگ و حه یاتی بێت له  کاتێکدا که  ئه و به ته واوی 
پێوه ندی به  ئاڕاسته ی ئوروپا و شۆڕشی جیهانیه وه  هه یه . 
ته نیا سربازانی گۆڕپانی خه بات و  پێشو،  ئێمه  هه روه ک 
تێکۆشانین. بۆ ماوه ی ڕۆژێک لێره  جێگیر ده بین، ده بێ 
کراسه کانمان بشۆردرێن، ڕواڵه تمان ئیسالح بکرێت، به اڵم 
خاوێن  تفه نگه کانمان  پێویسته   ئه مانه   گشت  له   گرنگتر 
هه ڵسوڕانی  و  چاالکی  هه موو  چه وربکرێن.  و  بکرێنه وه  
بێجگه   نییه   شتێک  ئه مڕۆمان  فه رهه نگی  و  ئابووری 
دوو  و  گۆڕه پان  دوو  مابه ینی  له   خۆمان  جێگۆڕکێی  له  
به ره نگار بوونه وه دا. نه به رده  سه ره کیه کانمان له به رده مدان و 
ئێمه  هێشتا سه ده می  نه بووبێتن. سه ده می  دووریش  ڕه نگه  
فه رهه نگێکی نوێ نییه  به ڵکو ته نیا سه ره تایه کیه تی. ئێمه  
فه رهه نگیه   توخمه   گرنگی  ده ب��ێ  تر  هه رشتێکی  به رله  
کۆنتره کان به و به ریناییه ی که  بتوانێ ئێمه  النیکه م، ئه وه نده  
ته یار بکات بتوانین ڕێگای به ره و فه رهه نگی نوێ ببڕین 
و له باری سیاسیه وه  داگیری بکه ین. ئه م بابه ته  به تایبه ت 
کاتێک ڕوون ده بێته وه  که  که سێک گرفته که  ئه و جۆره ی 
بگرێت.  له به رچاو  جیهانیه که یدا  له  کاراکته ره   ده بێت  که  
ئه مه   نا  شبێت.  و  نه بووه  داگیرکه ر  چینێکی  پڕۆلیتاریا، 
توخمه کانی  له   ده سته یه   ڕاگه یشتن  به و  ده ست  به ته نیایی 
نێو  ببوه   ئاژین  هه میشه   بۆ  که   ب���ورژاوزی  فه رهه نگی 
درک  له   ده کاته وه .  به رته سک  ئینسانیه وه   مه وجو دیه تی 
بڵێت  به ڕاستی ڕه نگه  که سێک  دیاریکراودا،  پێکردنێکی 
قۆناغی  ئوروپایی،  پڕۆلیتاریای  النیکه م  پڕۆلیتاریاش، 
ئیسالحاتی خۆی هه بوه . کاتێکی که  له  نیوه ی دووهه می 
ب��دات��ه  هه وڵێکی  ئ���ه وه ی ده س��ت  ن����ۆزده دا، به بێ  س���ه ده ی 
ڕاسه توخۆ بۆ به ده سته وه  گرتنی ده سه اڵتی ده وڵه تی، له ژێر 
سیستمی بۆرژوازیدا زۆرترین هه لی گونجاوی حوقوقی بۆ 

په ره پێدانی خۆی به ده ست هێنا.
کۆمه اڵیه تی(  ئیسالحاتی  و  پاڕلمانتاریسم  ڕیفۆڕم)    
که  به زۆری هاوکاته  له گه ڵ ده وره ی مێژویی نێونه ته وه یی 
بتواناێ  تا  ڕه خساند  بۆچینی کرێکار  ده رفه تی  دووه��ه م، 
ئه م کاره  ئه نجام بدات و ئه مه ش هاوسه نگه  له گه ڵ  گشت 
ئه و ده یه  زۆرانه ی که  بوونه  ده رفه تی سه ده ی بۆرژوازی. 
قۆناغه   ئه م  ماوه ی  له   پڕولیتاریا،  دووهه مدا،  ئاستی  له  
چینێکی  ب��ه   ن��ه ب��وو  ش��ێ��وه ی��ه ک  به هیچ  س��ه ره ت��ای��ی��ه دا، 
چنگی  ژێ��ر  خسته   ماددیشی  هێزی  ن��ه   و  سه روه تمه ند 
و  کۆمه اڵیه تی  گۆشه نیگای  له   پێچه وانه ،  به   خۆیه وه . 
له   بوو.  هه ژاری  گیرۆده ی  زیاتر  هه رچی  فه رهه نگیه وه ، 
به رانبه ردا بۆرژوازی به ته واوی ته یار به  فه رهه نی سه رده می 

له الیه کی  پڕولیتاریا،  به ده سته وه  گرت.  ده سه اڵتی  خۆی، 
بوون  زاڵ  دژواری  نیازی  به   ته یار  به ته واوی  ته نیا  تره وه ، 
ده گرێت. گرفتی  به ده سته وه   ده سه اڵت  فه رهه نگدا،  به سه ر 
به رله   گرتوه   به ده سته وه   ده سه اڵتی  که   پڕولیتاریایه ی  ئه و 
هه رشتێک ئه وه یه ، که  ماشێنی فه رهه نگی- پیشه سازی، 
تیاتر، و هیتر- ی  ئینتیشارات، ڕۆژنامه کان،  قوتابخانه ، 
که  پێشتر له  ئیختیاریدا نه بووه  به ده ست بێنێت و به مجۆره  

ئاڕاسته  و مه سیری فه رهه نگی به ڕووی خۆیدا بکاته وه .
سه رجه م  و  ه��ه ژاری  به هۆی  ڕووسیه   له   ئێمه   ئه رکی    
سوننه ته  فه رهه نگیه کانمان و ئه و وێرانیه  مادیه ی به هۆی 
دوای  ئالۆزه .  به دیهاتون، گه لێک  ڕابردوه وه   ڕووداوه کانی 
به ده سته وه  گرتنی ده سه اڵت و دوای نزیک به  شه ش ساڵ 
خه بات له  پێناو پاراستن و سه قامگیر کردنیدا، پڕولیتاریای 
دامه زراندنی  سه رفی  تواناییه کانی  هه موو  ناچاره   ئێمه  
پێوه ندی  و  ماددی  مه وجودی  بارودۆخی  ترین  سه ره تایی 
ئێمه   که   هۆنییه   بێ  بکات.  فه رهه نگدا   abc له گه ڵ 
ده یه مین ساڵیادی ڕژیمی شۆڕه وه ی خوێنده وار  تا هاتنی 

کردنی گشتیمان له  ده ستوری کاری خۆماندا داناوه .
بابه تی  که من  بکات  ئ��ه وه   گله یی  که سێک  ڕه نگه     
گه لێک  واتایه کی  و  مه فهوم  له   پڕۆلتێریم  فه رهه نگی 
ب��ه ری��ن��دا ب��ه ک��ار ه��ێ��ن��اوه . ئ��ه گ��ه رچ��ی ش��ای��ه د ب��ه  ت���ه واوی 
فه رهه نگی  گه شه سه ندو  وه   پێشکه وتو  به شێوه یه کی  و 
کرێکار  چینی  حاڵه شه وه   ب��ه م  نه بێت  بوونی  پڕۆلیتێری 
ڕه نگه  سه رکه وتو بێت له وه دا که  بتوانێ پێناسه  و مۆرکی 
کۆمه ڵگای  له   ب��ه رل��ه وه ی  بنێت  فه رهه نگه وه   به   خ��ۆی 
به رله  ن��اڕه زای��ه ت��ی��ه ک  ئ��اوا  بتوێته وه .  دا  سۆسیالیستی 
هه ڵوێستێک  له   پاشه کشێ  وه ک  ده ب��ێ  شتێک  هه موو 
بوونی  کرێکاری  فه رهه نگێکی  گوایه   که   چاولێبکرێت 
ده بێت. ئه م پرسیاره  نابێ بێته  ئاراوه  که  پڕولیتاریا، به اڵم 
له  مه ودای کاتی دیکتاتۆڕی خۆیدا، مۆرکی خۆی به  
دوور  داواکاریه کی  ئه مه   به هه رحاڵ،  ده نێت.  فه رهه نگه وه  
گه شه   سیستمێکی  وات��ای  به   پڕۆلیتێری  فه رهه نگی  له  
کردو وه  به  ته واوی هاوئاهه نگ له گه ڵ زانست و هه نه ردا 
م��اددی و مه عنه ویه کاندایه .  به  ک��رده وه   ب��واره   له  هه موو 
بۆ ده یان ملیۆن که س له و خه ڵکه ی که  بۆ یه که مجار له  
بنووسن و محاسه به  بکرێن،  بخوێننه وه  و  مێژوودا ده توانن 
و  نوێیه   فه رهه نگی  واقعیه تێکی  خۆیدا  له   خۆی  ئه مه  

خاوه ن  گرنگیه کی زۆریشه .
  جه وهه ری فه رهه نگی تازه ، ئه شڕافی و بۆ که مینیه کی 
هه ڵکه وته  نابێت، به ڵکو فه رهه نگێکی جه ماوه ری، گشتی 
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ده بێته   چه ندایه تی  ده بێت.  په سند  جێی  و  خۆشه ویست  و 
فه رهه نگیدا،  چه ندایه تی  گه شه ی  له گه ڵ  چلۆنایه تی، 
کاراکته ره کانیدا  له   ئاڵوگۆڕێک  و  ئاست  له   ئاخێزێک 
زنجیره یه ک  له  ڕێگای  ته نیا  ڕه وته ،  ئه م  به اڵم  به دیدێت. 
ده ستێنێ.  پ���ه ره   و  ده ک���ات  گ��ه ش��ه   م��ێ��ژووی��ه وه   قۆناخی 
خسڵه تی  تێیدا،  سه رکه وتوبێت  بتوانێ  که   به ڕادده یه کی 
بناغه ی  شێوه یه   به م  و  الواز  پڕۆلیتێریه که ی  چینایه تی 

فه رهه نگی پڕۆلیتێری له  نێو ده بات.
  به اڵم بارودۆخی توێژی سه ره وه ی چینی کرێکار چۆن 
ده بێت؟ بارودۆخی پێشڕه وانی فکری ئه م چینه ؟ ئایا که س 
ده توانێ نه ڵێت له م مه حفه النه دا، په ره سه ندنی فه رهه نگێکی 
ئاکادیمی  ئێمه   ئایا  دای��ه ؟  پێکهاتن  له حاڵی  پڕۆلیتێری 
هه ڵه ی  شۆڕشگێڕ؟  پڕۆفسۆری  نییه ؟  سۆسیالیستیمان 
هێندێک که س له وه دایه  که  ئه م پرسیاره  به  شێوه یه کی زۆر 
ئیده یه   ئه م  که   ده گات  وابه زه ین  دێننه گۆڕێ.  هه ڵێنجراو 
پێی وابێت  ڕه نگه  بتوانێ فه رهه نگی پڕۆلیتێری له  ڕێگای 
ئازمایشگایه وه  به دی بێنێت. شاده ماره کانی فه رهه نگی له  
ڕاستیدا له  شوێنێکدا ده ته ندرێت که  پێوه ندی و ئاڵوگۆڕی 
ڕوناکبیرانی چینێک و خودی چینه که  پێکه وه  ده به سترێت.  
و  فه لسه فه   سیاسه ت،  تێکنیک،  بۆژوایی-  فه رهه نگی 
هونه ر، به  ئاڵگۆڕی بۆرژوازی و داهێنه ره کانی، ڕێبه ران، 
نووسه ری  خوێنه ر  پێدرا.  په ره ی  شاعیرانی،  و  بیرمه ندان 
پله یه کدا  له   ئه مه   خوینه ر.  نووسه ریش  و  ک��رد  دروس��ت 
ڕاستیه کی شیاوی به راورد نه کراوه  سه باره ت به  پڕۆلیتاریا، 
له به ر ئه وه ی ئابووری، سیاسه ت و فه رهه نگه که ی ده کرێت 
ته نیا له سه ر بنه مای هه ڵسوڕانێکی داهێنه رانه ی جه ماوه ری 

بینا بکرێت.
  ئه رکی سه ره کی ڕوناکبیرانی پڕۆلیتێری له  داهاتویه کی 
نزیکدا، به  جاوپۆشی کردن له  حازر نه بوونه  بابه تیه که ی، 
نوێ،  فه رهه نگێکی  له   هه ڵێنجراوانه   پێکهاتنێکی  نه ک 
به ڵکو بنیاتنانی فه رهه نگێکی دیاریکراوه  که  سیستماتیک، 
جوڵێنه ری  ببێته   حه یاتی  هه ڵبه ت  و  ب��ۆداڕێ��ژراو،  گه اڵڵه  
بنه ڕه تیه کانی  نا وشیار که  توخمه   جه ماوه ری خه ڵکێکی 
فه رهه نگی ئێستان. ئه مه  نا مومکینه  که  بتوانی ده ست 
بده یته  پێکهێنانی فه رهه نگێکی چینایه تی له  پشت سه ری 
چینێکه وه . و بۆ ئه وه ی فه رهه نگێک به هاوکاری له گه ڵ 
گه شه   له گه ڵ  نزیکدا  پێوه ندیه کی  له   و  کرێکار  چینی 
پێویسته   بنێی،  بنیاد  مێژوییه که یدا  گشتیه   هه ڵدانه   و 
به ریوه   ناهامواریشدا  له گه ڵ  ئه گه ر  دامه زرێت  سۆسیالیزم 
بچێت. له م ڕه وته دا، تایبه تمه ندیه  کۆمه اڵیه تیه کان به هێزتر 

نابێت، به  پێچه وانه وه   به هه ر ڕاده یه ک شۆڕش سه رکه و تن 
به ده ست بێنێ و به ره وپێشه وه  بچێت، ئه وانیش به ره و پوکانه وه  
دیکتاتۆڕی  کردنی  ڕزگ��ار  گرنگی  ده توێنه وه .  و  ده چن 
پڕولیتاریا له م ڕاستیه دایه  که  به  شێوه ی کاتی- و ته نیا 
بۆ ماوه یه کی کورته - ئامرازێکه  بۆ پاککردنه وه ی ڕێگا و 
بنیادنانی کۆمه ڵگایه کی بێ چین و فه رهه نگه  که  له سه ر 

بنه مای یه کێتی و هاوپشتی دامه زراوه . 
به ره وپێشه وه   له     بۆ ئه وه ی قۆناغی سازانی فه رهه نگی 
چوونی چینی کرێکاردا به  شێوه یه کی روون تر شیبکه مه وه ، 
چینایه تی،  مێژووییه کانی  قۆناغه   نه ک  تا  ب��ده ن  ئیزن 
ئه وان  به رده وامی  بگرین.  له به رچاو  نه وه کان  به ره و  به ڵکو 
حاڵی  له   کۆمه ڵگایانه   له م  هه رکام  که   ڕاستیه دایه   له م 
ده خه نه   پوکانه وه ، گه نجینه کانیان  له حاڵی  نه ک  گه شه دا 
سه ر ده ستکه وته  فه رهه نگیه کانی ڕابردوو. به اڵم به رله وه ی 
ن��ه وه   ل��ه   ه��ه رک��ام  ئه نجامبدرێت،  ک��اره   ئ��ه م  بکرێت  ک��ه  
نوێیه کان ده بێ  قۆناغێکی فێرکاری بنێنه   پشت سه ر. ئه م 
فه رهه نگه ی ئێستا ده گونجێنێ و له  ڕێوشوێن و ئاڕاسته ی 
له گه ڵ  که م  یان  زۆر  دینێ،  به سه ردا  ئاڵوگۆڕی  خۆیدا 
جیای  ب��وون،  خاوه نی  پێشتر  نه وه کانی  فه رهه نگه ی  ئه و 
ده کاته وه . به اڵم ئه م تایبه تمه ندی پێدانه ، هێشتا داهێنانێکی 
نوێ نیه ، ئه مه  خوڵقاندنی بایه خی فه رهه نگی نوێ نیه ، 
ڕاده یه کی  تا  بۆی.  فه رزیه یه که   و  گومان  ته نیا  به ڵکو 
چاره نووسی  له   ڕنگه   وتراویشه   که   ئ��ه وه ی  دی��اری��ک��راو، 
سازی  ده وران  قۆناغی  ب��ه ره و  که   کرێکاراندا  جه ماوه ری 
بگیرێت.  لێوه ر  که وتونه ته ڕێ، که ڵکی  داهێنه رانه   کاری 
که سێک  ته نیا ده بێ ئه مه ی بۆ زیاد بکات که  پڕولیتاریا 
به رله وه ی که  به  قۆناغی فیرکاری فه رهه نگیدا تیپه ڕێ، 

له  پڕولیتایا بوونی خۆی ده ست ده کێشێته وه .
  هه روه ها ئێمه  نابێ له بیرمان بچێته وه  که  توێژی سه ره وه ی 
له   خۆیان  فه رهه نگی  فێرکاری  زه وی  خ��اوه ن  ب��ۆرژوازی 
ژێر سێبه ری بانیژه ی کۆمه ڵگای ده ربه گایه تیدا برده سه ر؛ 
کاتێکی که  هێشتا له  نێو ڕه حه می کۆمه ڵگای ده ربه گایه تیدا 
بوون له  باری فه رهه نگیه وه  پێش ده سه اڵتدارانی خاوه ن زه وی 
به رله وه ی  فه رهه نگی  بزوێنه ری  بووبه   و  که وته وه   پێشوو 
ده سه اڵت به ده سته وه  بگرن. ئه مه  جیاوازه  له گه ڵ مه سه له ی 
به   رووسیه   پڕولیتاریای  و  گشتی  شێوه ی  به   پڕۆلیتاریا 
تایبه تی. پڕولیتاریا ناچاره  که  ده سه اڵت به ده سته وه  بگرێت 
به رله وه ی که  عه ناسوری ئه ساسی فه رهه نگی بۆرژوازی 
بۆخۆی ته رخان بکات؛ ئه و ناچار به  روخاندنی کۆمه ڵگای 
به م  توندوتیژی شۆڕشگێڕانه وه یه ،  له  ڕێگای  ب��ۆرژوازی، 
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هۆکاره ی که  کۆمه ڵگا ئیزنی پێنادات ده ستی به  فه رهه نگی 
ده زگای  تا  هه وڵده دات  کرێکار،  چینی  ڕابگات.  خۆی 
تینویتی  شکاندنی  بۆ  به هێز  پۆمپاوێکی  بکاته   ده وڵه تی 
گرینگیه کی  خاوه نی  بابه ته   ئ��ه م  ج��ه م��اوه ر.  فه رهه نگی 
مێژوویی بێ هاوتایه . به اڵم ئه گه ر که سێک ده سته واژه کان 
به هه ڵه  به کار نه هینێت، ئه مه  هێستا به  واتای دامه زرانی 
فه رهه نگی  نییه ."  پڕۆلیتێری  ته یبه تی  فه رهه نگێکی 
پڕۆلیتێری"،" هونه ری پڕۆلیتێری" و هیتر...، له  نێو ده یان 
حاڵه تدا، سێ حاڵه تیان به  شێوه ی نا ڕه خنه گرانه  له  دیاری 
کومونیستی  کۆمه ڵگای  هونه ری  و  فه رهه نگ  کردنی 
داهاتودا به کار هاتون . له نێو ده  حاڵه تدا، دوو حاڵه تیان، بۆ 
ده ست نیشان کردنی ئه م ڕاستیه  که  ته نیا چه ند گوروپێکی 
توخمی  هێندێک  ده گاته   ده ستیان  پڕۆلیتاریا  له   تایبه ت 
جیاواز له  فه رهه نگی به رله  پڕۆلیتاریا، و له  ئاکامدا، له  
کۆی پێنج حاڵه ت له و ده  حاڵه ته ، ده رخه ری ئه وه ن که  له م 
چه مک و وته  هه ژێنه رانه  که س نه یتوانیوه  نه  سه ریان لێ 

چێبکات و نه  کلک.
تردایه .  نوونه ی  نێوان سه دان  له   دوایی  نموونه یه ی  ئه م    
پڕۆلیتێری"  فه رهه نگی  ده سته واژه ی"  له   که   جێگایه کی 
ن��ا ڕه خ��ن��ه گ��ران��ه  و مه ترسیدار  ه��اک��ه زای��ی،  ش��ێ��وه ی  ب��ه  
سیستمی  و  ئابووریه کان  ژێرخانه   وه رگ��ی��راوه ،"  که ڵک 
تایبه تمه ندیه   ده نووسێت:  سیزۆی  به و"  وابه سته   سه رخانی 
ب��ۆرژوازی  ده ره به گایه تی،  س��ه رده م��ی)  فه رهه نگیه کانی 
فه رهه نگی  سه رده می  که   هه رچه ند  پڕۆلیتیری("  یان  و 
دام���ه زراوه ،  بۆرژوازییه   که   ئاسته دا  له و  لێره دا  پڕۆلیتێر 
به اڵم ئه وه ی که  لێره دا پێی ده وترێ سه رده می پڕۆلیتاریا 
کۆمه اڵیه تی  سیستمێکی  له   کورته   م��ه ودا  تێپه ڕینێکی 
فه رهه نگیه وه  به ره و سیستمێکی تر له  کاپیتالیزمه وه  به ره و 
سوسیالیزم. ڕژیمی بۆرژوازیش به دوای ده وره یه کی گوزار 
به رده وامی   به   ب��ۆرژوازی  شۆڕشی  به اڵم  بوو.  جێگیر  دا 
هه وڵی ئه وه یداوه  ده سه اڵتی بۆرژوازی هه تا هه تایی بکات، 
له  حاڵێکدا ئامانجی شۆڕشی پڕۆلیتاریا هه ڵوه شاندنه وه ی 
هه رچی زووتری پڕۆلیتاریایه  وه ک چینێک. ماوه ی ئه م 
گرێدراوه .  شۆڕشه وه   سه رکه وتنی  به   ب��ه ت��ه واوی  قۆناغه  
بچێته وه   له بیرمان  که   نییه   سه رسوڕمان  جێی  ئ��ه وه   ئایا 
سه رده می فه رهه نگی پڕۆلیتێریمان له  ئاستی فه رهه نگی 

ده ره به گایه تی و بۆرژوازیدا داناوه ؟
ئ��ه وه دا  ب��ه دوای  ئه مه   ئایا  ڕاسته ،  ئه مه   ئه گه ر  ب��ه اڵم    
ئایا  نین؟  پڕۆلیتێری  زانستی  خاوه نی  ئێمه   که   نایه ت 
نابێ بڵێین که  چه مکی ماددی مێژوو هه ر وه ها ڕه خنه ی 

ماڕکسیستی ئابووری سیاسی، ده رخه ری سه رده مێکی پڕ 
بایه خی زانستی فه رهه نگی پڕۆلیتاریایه ؟

بایه خی    هه ڵبه ت چه مکی ماددی مێژوو وه  نه زه ریه ی 
کردنی  ته یار  بۆ  هاوتایه   بێ  گرنگیه کی  خاوه نی  کار 
پڕۆلیتاریا وه ک چینێک و بۆ زانست به شێوه ی گشتی. 
له  مانیفێستی کومونیست دا به  ته نیایی زیاتر له  هه موو 
کتێبخانه  مێژوویه کان و نووسراوه ی مێژوویی- فه لسه فی، 
ئه فکار و ئ���اوه ژوو ک��ردن��ه وه ی پ��ڕۆف��س��ۆره ک��ان، دان��ش و 
زانستی ڕاسته قینه  بوونی هه یه . به اڵم ئایا که س ده توانێ 
بڵێت که  ماڕکسیزم به رهه می فه رهه نگێکی پڕۆلیتاریایی 
نوێنه رایه تی ده کات؟ و ئایا که س ده توانێ بڵێت که  ئێمه  
له   به ڵکو  سیاسیماندا،  خه باتی  له   به ته نها  نه ک  ئێستا 
خه ریکین  زانستیشماندا  به رینی  ئ��ه رک��ی  ب��ه ڕێ��وه ب��ردن��ی 

که ڵک له  ماڕکسیزم وه رده گرین؟
ورده   دێ��م��وک��ڕاس��ی  ڕی���زی  ل��ه   ئینگڵس  و  م��اڕک��س    
فه رهه نگ  به هه مان  هه ڵبه ت،  و  ده رێ،  هاتنه   ب��ۆرژوازی 
ئه گه ر  گ��ه وره ب��وون.  پڕۆلیتاریایی،  فه رهه نگی  نه ک  و 
ئازار و ڕه نج  له وێ چینی کرێکار به  مانگرتن، خه بات، 
کومونیزمێکی  هیچ  نه بوایه ،  ئ��ارادا  له   شۆڕشه کانی  و 
زانستیش نه یده توانی بوونی هه بێت، له به رئه وه ی که  هیچ 
نه بوو.  ئارادا  له   ئه و  حوزوری  بۆ  مێژوویی  پێویستیه کی 
زانستیه وه   و  سیاسی  به   به گشتی،  نه زه ریه کانیشی  به اڵم 
گ��رت،  شکڵی  ب����ۆرژوازی  فه رهه نگی  بنه مای  ل��ه س��ه ر 
هه رچه ند له  هه وه ڵه وه  تا کۆتایی دژ به م فه رهه نگه  شه ڕی 
سه رمایه داریدا،  دژوازیه کانی  گوشاری  له ژێر  ڕاگه یاند. 
گشتی بوونه وه ی ته فه کوراتی دێموکڕاسی بۆرژازی، بوێر 
ته یار  نوێنه رانی،  ترین  وردئه ندێش  و  ترین،  س��ادق  ترین، 

11



له   ب���ۆرژوازی،  زانستی  حه یاتیه کانی  چه که   هه موو  به  
کردنه وه ی.  ڕه د  ده ستیاندایه   مومکیندا  ئاستی  به رزترین 

سه رچاوه  و بنچینه ی ماڕکسیزم به م شێوه یه یه .
  پڕۆلیتاریا له ڕێوه  و به جارێک چه که کانی له  ماڕکسیزمدا 
نه بینیه وه ، و ته نانه ت به  شێوه ی ته واو و که ماڵ تا ئه مڕۆش. 
ئه م چه کانه ی ئه مڕۆی ته قریبه ن له  پله ی یه که مدا و به  
دایه .  سیاسیه کانی  ئامانجه   خزمه ت  له   تایبه تی  شێوه ی 
کاربوردی به رینی واقع بینانه  و گه شه  و هه ڵدانی ڕه وش 
هێشتا  ڕاستیدا  له   دیالکتیک  ماتڕیالیزمی  ڕێبازی  و 
به ته واوی ده رنه که وتون و له  داهاتوودا دێنه ڕوو. ماڕکسیزم، 
ل��ه وه   ده س��ت  سۆسیالیستیدا،  کۆمه ڵگایه کی  ل��ه   ته نیا 
سیاسی  خه باتی  یه کالیه نه ی  چه کێکی  که   هه ڵده گرێت 
بێت و ببێته  ئامرازێکی داهێنانی زانستی، واته  گرنگترین 

توخم و ئامرازی فه رهه نگی مه عنه وی.
گشتی  به   که متردا،  یان  زیاتر  ئاستێکی  له   زانست،    
ده س��ه اڵت��دارن.  خ��وازه ک��ان��ی چینی  و  ده رخ����ه ره وه ی مه یل 
هه رچه ند که  زانست زیاتر دۆزینه وه  زانستیه کانی سروشت) 
گشتی(  به شێوه ی  سروشتی  زانستی  کیمیا،  فیزیک، 
به شداری  بکات،  دی��ار  خ��ۆی  سه رشانی  ئه ر کی  وه ک 
کردنی له  بابه تی نا چینایه تی و ئینسانیدا زۆرتر ده بێت. 
کۆمه اڵیه تی  میکانیزمی  له گه ڵ  قوڵتر  زانست  هه رچی 
چه وساندنه وه ) ئابووری سیاسی( دا پێوه ندی ده به ستێت، و 
یان به   شێوه کی هه ڵێنجراوتر سه رجه م ئه زمونی به شه ریه ت) 
ڕه وانشناسی، نه ک له  ده رکی ته جروبی و فیزیۆلۆژیه که ی، 
زیاتر  پێئه دات،  گشتیه ت  فه لسه فیه که یدا(  واتا  له   به اڵم 
ل��ه )egotism( نه فسی چینایه تی بۆرژوازی په یڕه وی 
زانستی  ده ستکه وتی  کۆی  به   به خشینه که ی  و  ده ک��ات 
به شه ری که م و بێ بایه خ ده بێت. له سه ر به ستێنی سه رجه م 
ئه و دیمه نگایه ی به دیهاتوه ، له  حه وزه ی زانستی ته جروبیدا، 
ڕاده یه کی جۆراوجۆر له  ئه مانه تی زانستی و بابه تی بوونی 
خوازه کانی  و  ح��ه ز  کوللی،  قاعیده یه کی  وه ک  هه یه . 
له  ئاستی  ئازادتر  توانی پێگه یه کی گه لێک  بۆرژوازی، 
 )weltanschauung (به رزی شێواز ناسی فه لسه فی
دا بۆخۆی دیاری بکات. له م ڕووه  وه  پێویسته  که  پێکهاته ی 
یان  و  بکرێت،  پاکسازی  س��ه رێ  بۆ  خ���واره وه   له   زانست 
ڕاستتر وایه  بلێین، له  سه ره وه  بۆ خوارێ، له به ر ئه وه ی که  

پێویسته  له  چینه کانی سه ره وه  ده ست پێبکرێت.
  به اڵ ئه مه  بابه تێکی گه مژانه یه  که  پێمانوابێت پڕۆلیتاریا 
ده بێ به شێوه ی ڕه خنه گرانه  سه رجه م ئه و زانستانه ی وا له  
بۆرژوازی به  میرات وه ریگرتوه  بخاته وه  سه ریه ک به رله وه ی 

له  بنیاتنانه وه ی سۆسیالیزمدا به کار بێتن، ئه مه  به  دروستی 
ه��ه م��ان ئ��ه و شته یه  ک��ه  ده ک���رێ ل��ه گ��ه ڵ ئ��ه خ��الق گ��ه را 
کۆمه ڵگایه کی  دامه زراندنی  به رله   بڵێین:  ئاڕمانیه کاندا 
ئه خالقی  لوتکه ی  گه یشتبیته   پڕۆلیتارا  پێویسته   نوێ، 

کومونیستی.
هه م  و  ئه خالقی  بنه مای  هه م  پڕۆلیتارا  ڕاستیدا،  له     
زانستی به  شێوه یه کی ڕادیکاڵ بنیاد ده نێته وه ، به اڵم ئه م 
ئه نجام  ن��وێ  کۆمه ڵگایه کی  دام��ه زران��دن��ی  دوای  ک��اره  

ئه دات، ئه گه ر له گه ڵ توندوتیژیشدا به ڕێوه  بچێت.
  به اڵم ئایا ئێمه  له  بازنه یه کی ته سکی نابه جێدا به ره وپێشه وه  
له سه ر  نوێ  ده کرێت که  کۆمه ڵگایه کی  ده ڕۆی��ن؟ چۆن 
لێره دا  بنرێت؟  بنیاد  ڕاب��ردوو  ئه خالقی  و  زانست  بناغه ی 
هه رئه م  دیالکتیکه وه ،  ناخی  بچینه   که مێک  ده بێ  ئێمه  
دیالکتیکه ی که  ئێمه  له  ئێستادا به  چه شنێکی گه لێک 
ده ست و د ڵبازانه  ده هێنینه   نێو شێعری به زمی و ده فته ری 
ژمێریاری ئیداره که مان و شۆربای که له م و فڕنیه کانمانه وه . 
پێویستیان  پڕۆلیتارا  پێشڕه وانی  کاره کان،  ده ستپێکی  بۆ 
به وه یه  که  له  خاڵی مێتۆدولۆژی زانستی دیاریکراوه  وه  که  
زه ینیان له  کۆت و به ندی ئیدئۆلۆژیکی بۆرژوازی ڕزگار 
بکات ده ست پێبکه ن، ئه وان له  حاڵی حازردا تا ڕادده یه ک 
به سه ر بابه ته که دا زاڵ بوون. مێتۆده  بنه ڕه تیه کان له  بارودۆخ 
ب��وون��ه وه دا  به ره نگار  و  خه بات  ج��ۆری  ج��ۆراو  مه یدانی  و 
زانستی  به   ڕاگه یشتن  ده س��ت  تا  ب��ه اڵم  تاقیکردۆته وه . 
چینێکی  ده م��دای��ه .  له به ر  دوور  ڕێگایه کی  پڕۆلیتێری 
شۆڕشگێڕ ناتوانێ خه باتی خۆی ڕابوه ستێنێ ته نیا له به ر 
ئه وه ی که  حیزب هێشتا بڕیاری نه داوه  که  ئایا ده بێ و نابێی 
ڕه وانکاوی  نه زه ریه ی  یۆنه کان،  و  ئه له کتڕۆن  فه رزییه ی 
فڕۆید، دۆزراوه  ڕیازییه  نوێیه کانی ڕێژه یی) نیسبیه ت( و 
هیتر قه بوڵ بکات.  ئه مه  ڕاسته  که  پڕۆلیتاریا دوای داگیر 
کردنی لوتکه ی ده سه اڵت، مه جالێکی زۆر زیاتری بۆ زاڵ 
بوون به سه ر زانست و پێداچوونه وه  به سه ریدا به ده ست دێنێ. 

ئاماژه  پێکردنی زۆر هاسانتره  له  ئه نجامدانی. 
 پڕۆلیتاریا ناتوانێ تا کاتێکی که  زانا نوێیه کانی، زۆربه یان 
به ڕێوه بردنی  حاڵی  له   هێشتا  کورته کانیانه وه ،  پانتۆڵه   به  
ئه رک و خاوێنکردنه وه ی ئامێره کانی تاقیکردنه وه ی تێزی 
بخه ن.  وه دوا  سۆسیالیستی  ن��ان��ه وه ی  بنیات  زانستیدان، 
پڕۆلیتاریا هه موو ئه و شتانه ی که  به  ئاشکرایی نا پێویست، 
ناڕاست و کۆنه په رستانه یه  ڕه د ده کاته وه ، و له  بواره  جۆراو 
نه تیجه   و  شێواز  له   خۆیدا،  ن��ان��ه وه ی  بنیات  جۆره کانی 
گیریه کانی زانستی ئه مڕۆیی که ڵک وه رده گرێت و ئه وان 
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ئالیاژی  هێندێک  له گه ڵ  بوونیان  پێویست  به   سه باره ت 
هه یه   بوونی  نێویاندا  له   که ،  چێنه ی  ئه و  دواکه وتوانه ی 
سه ر جه م  و  به گشتی  ئه م  کرده وه یه    ئاکامی  به کاردێنێ. 
خۆی پاساو ئه دات، له به ر ئه وه ی که  ئاوا به کارهێنانێکی 
ئاڕاسته   سۆسیالیستیه وه   ئامانجێکی  له الیه ن  که   کاتی 
ئیداره   تێئۆریکی  ئاکامه کانی  و  شێواز  به ره به ره   بکرێت 
زانایانه ی که   ئه و  ئه وکاته   تا  وه   ده کات و هه ڵده بژێرێت. 
گه شه   هێناوه ،  به ده ست  زانستیان  نوێدا  بارودۆخی  له ژێر 
به  تواناییه کانیان ئه ده ن. له  هه موو حاڵه تێکدا، پڕۆلیتاریا 
ئاستێکی  ت��ا  سۆسیالیستیه که ی  ن��ان��ه وه   بنیاد  ده ب���ێ 
و  ڕاسته قینه   ماددی  ئه منیه تی  بۆ  به رزدا که   به ته واوی 
ئاماده   کۆمه ڵگا  فه رهه نگی  ڕه زامه ندی  پێكهێنانی  بۆ 
کراوه  ئه نجامبدات به رله وه ی که  توانایی به ڕێوه  بردنی شه ن 
بۆ خواره وه   له  سه ره وه   به ته وا وه تی  زانستی  و که و کردنی 
هه بێت. به  وتنی ئه مه  من ده م��ه وێ شتێك دژ به  کاری 
ڕه خنه گرانه ی ماڕکسیستی که  له الیه ن زۆر که سه وه  و له  
و سمیناره کاندا  و کۆمه ڵ  له  کۆڕ  بواری جۆراو جۆردا 
پێویست   کارێکی  ئه مه   بڵێم.  به ڕێوه  چووندایه ،  حاڵی  له  
و پڕ سه مه ره . پێویسته  به  هه موو شێوه یه ک و له  هه موو 
ڕێگایه که وه  درێژه  و په ره ی پێبدرێت. به اڵم پێویسته  ده رکی 
لێکدانه وه ی  بۆ  بابه ته کان  هه ڵسه نگاندنی  ماڕکسیستی 
له   ئه مڕۆ  هه وڵه کانی  و  ئه زموون  به   تایبه ت  و  گرنگی 
مێژوییه کانماندا  کاره   سه رجه م  ب��ه راوردی  له گه ڵ  پێوه ند 

بپارێزین.
کردنه وه ی  ڕه د  وات��ای  به   س��ه ره وه   بابه تانه ی  ئ��ه و  ئایا    
شۆڕشگێڕدا،  دیکتاتۆڕی  ده وره ی  له   که   ئه گه ره یه   ئه م 
شانۆنامه   داهێنه ران،  هه ڵکه و ته ،  زانایانی  ته نانه ت  ڕه نگه  
نووسان و شاعێرانێک بوونیان هه بێت که  وا ده رکه وێت که  
له  ڕیزی پڕۆلیتاریاوه  هه ڵقواڵون؟ نا به  هیچ شێوه یه ک. 
که   بێت  گه مژانه   گه لێک  ده ت��وان��ێ  بابه ته   ئ��ه م  ب��ه اڵم 
به نرخ  بده ینه   ته نانه ت  پرۆلیتێری  فه رهه نگی  له قه بی 
چینی  نوێنه رانی  که سیه کانی  تاکه   ده ستکه وته   ترین 
به کارهێنان  به   فه رهه نگێک  چه مکی  ناکرێ  کرێکار. 
که سیدا  تاکه   ژیانی  ڕۆژان��ه ی  به رته سی  ئاڵوگۆڕی  له  
به   چینایه تی  فه رهه نگێکی  سه رکه وتنی  و  بگۆڕین 
یان  که سی  تاکه   داهێنه رانی  پڕۆلیتێری  په ساپۆرتی 
شاعێران دیاری بکرێت. فه رهه نگ، به رهه می کۆی ئالی 
سه رجه م  ماهیه تی  که   زه رفیه تێکه   و  زانیاری  و  زانست 
کۆمه ڵگا، و یان النیکه م چینی ده سه اڵتدار دیاریده کات. 
نفوز ده کاته  گشت بواره کانی کاری ئینسانیه وه  و پێشوازی 

لێده کات و ده یکاته  سیستمێکی یه گانه . ده ستکه وته  تاکه  
به رزتریش  به ره به ره   و  ده چن  بانتر  ئاسته   له م  که سیه کان، 

ده کرێته وه .
شێعری  نێوان  له   ئۆرگانیکی  پێوه ندیه کی  ئ��اوا  ئایا    
چینی  فه رهه نگی  ک��اری  و  ئێمه   ئه مڕۆی  پڕۆلیتێری 
کرێکاردا به  شێوه ی گشتی بوونی هه یه ؟ ئه مه  به ته واوی 
ئاشکرایه  که  وانییه . کرێکارانی تاک یان گورۆپێک له  
له گه ڵ  پێوه ندیه کانیان  پێدانی  په ره   سه رگرمی  کرێکاران 
ب��ۆرژوازی��ه وه   ڕووناکبیرانی  الی��ه ن  ل��ه   ک��ه   ه��و ن��ه رێ��ک��دان 
له   وه رگ��رت��ن  که ڵک  حاڵی  له   ئێستادا  له   و  پێکهێنراوه  
ئیختیاریدان.  به ته واوه تی  چه شنێکی  به   تێکنیکه کانی 
ده روونی  دنیای  وێناکردنی  ئامانجی  بۆ  ئه مه   ئایا  به اڵم 
پڕۆلیتاریایی خۆیانه ؟ ڕاستیه که ی ئه وه یه  که  ئه مه  زۆر له  
وه ها شتێک به دووره . کاری شاعیرانی پڕۆلیتێری خاوه نی 
ئه و چۆنایه تی) که یفیه ت(  ه  ئالییه  نیه  که  ته نیا به هۆی 
ئاڵوگۆڕی قوڵ له  مابه ینی هونه ر و گه شه ی فه رهه نگدا 
گه لێک  خ��اوه ن��ی  ئێمه   بێت.  ب��ه ره��ه م  گشتی  به شێوه ی 
به رهه می ئه ده بی کرێکارانی وشیار و خاوه ن ئیستعدادین، 
ڕه نگه   حاڵه وه ،  به م  نییه .  پڕۆلیتێری  ئه ده بیاته   ئه و  به اڵم 

بسه لمێندرێت که  ئه وان به شێکن له  نمونه کانی.
ئێستادا،  ن��ه وه ی  له  کاری  ئ��ه وه ش هه یه  که   ئیمکانی    
گه لێک بنه ما، ڕیشه  و نموونه  ئاشکرابن که  به شێک له  
له   جۆر  جۆراو  الیه نی  هێندێک  بتوانن  داهاتو  نه وه کانی 
فه رهه نگی داهاتوودا ڕاست وه ک ئه مڕۆ که  مێژوو نووسان 
کلیسایی،  ڕازه کانی  و  ڕه مز  تا  ئیبسن  تیاتری  هونه ری 
شێوه کاریی  ت��ا  کوبیسمه وه   و  ئیمپڕسیونیسم  ل��ه   ی��ان  و 
پێیان  شوێن  و  بکه ن  ورده ک��ۆڵ  پشکنیوه ،  ڕاهیبه کانیان 
بگرن. له  ئابووری هونه ردا، وه ک ئابووری سروشت، هیچ 
به شێوه یه کی  شته کان  هه موو  و  ناچێت،  له ده ست  شتێك 
ئاشکرا،  چه شنێک   به   به اڵم  به ستراوه .  به یه که وه   به رین 
دیاریکراو، و حه یاتی، کاری ئه مڕۆی ئه و شاعیرانه ی که  
بنچێنه  و سه رچاوه ی کرێکاریان هه یه ، به  هیچ شێوه یه ک 
پشت  له   که   به رناما نه  ی  و  پ��الن  ئ��ه و  له گه ڵ  هاوته ریب 
ڕه وتی ئاماده کاری بۆ بارودۆخی فه رهه نگی سۆسیالیستی 
داهاتوو، که  ڕه وتی گه شه  و هه ڵدانی جه ماوه ریه  نه چۆته  

پێشه وه .
1923 Leon Trotsky
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ن: عه لی ئه مینی نه جه فی
و: پێشه نگ

به   بوو  دۆست  خه ڵك  شاعیرێكی  شومال"  نه سیمی   "   
له گه ڵ  هاوكات  ساكاره وه .  زمانێكی  و  روون  زه ینێكی 
له   ز«   19٠7« ه(  دا)1285  مه شرووتیه ت  بزووتنه وه ی 
گه ڵ بزووتنه وه ی بێداری به  ده ماره  وشكبووه كانی شیعری 
چاوی  شاعیر  جووڵه .  كه وته   تازه   خوێنێكی  دا  فارسی 
له  پیاوانی كۆشكی پاشایه تی و زێروزیو داره كان وه رگێراو 
زمانی  به   ئیتر  له وێوه   كرد.  خه ڵك  كۆمه اڵنی  له   رووی 
كۆمه اڵیه تی  شیعری  ده دوا.  ئه وان  خرۆشی  پر  و  زیندو 
شیعری  له   بوو  الواز  و  سیس  ره گێكی  له وه   پێش  تا  كه  
فارسی دا، رۆژبه  رۆژ به هێزتر ده بوو. له  شیعری شاعرانی 
مه شرووته  دا" ئه دیب المالكی فراهانی، ئیره ج میرزا، عارف 
نه وایه كی  به هار"  الشعرای  مه له ك  و  عیشقی  میرزاده   و 
ئازاد ده شنێته وه . ره گه یه ك له  شیعری مه شرووته  كه  ئه شره ف 
الدین گیالنی) خاوه ن نه سیمی شومال( باشترین نوێنه رێتی، 
ناره زایه تی دژ به  چه وساندنه وه ی زه حمه تكێشان و هاوده ردی 

له گه ڵ به شمه ینه تان دا شه پۆل ده دات. 

شیعری جه ماوه ری
  سه عید نه فیسی نووسیوێتی كه  ئه م شاعیره  ته نز نووسه  
بۆ سه روه ت و سامان و پله وپایه  كه مترین نرخی دانه ناوه . 
ته نیا ویستوویه تی له  جه ماوه ر نزیك بێت و به وه ش گه یشت. 
هیچ شیعرێك به قه ده ر شیعره كانی ئه و له  ده ڵی جه ماوه ر دا 
جێی نه كردووه ته وه ." نه سیم شومال" یه كه م نووسه ر بوو كه  به  
هۆشیارییه وه  باسی له  هه ژارانی كۆمه ڵگا كردبێت هه رچه ند 

به  تانه  و توانجه وه . 
تانه

ئهیفهالتۆشبهبهنیئادهمدهزانرێیئهمرۆ؟
بێنهوا،میرزایچی،بهكیشمیشدهزانرێیئهمرۆ؟

لهمهجلیسیئهعیاندابهخواجێگایهكتنیه
چونكهلهگیرفانتازێروزیووعانهیهكتنیه

لهدڵیبێغهلوغهشتداجگهناسۆرهیچنیه.

نه سیم شومال" گوازتنه وه یه كی داهێنه رانه ی    ته نزه كانی" 
شیعرگه لێكی توركی عه لی ئه كبه ر سابر، شاعیری ئێرانی 

نیشته جێی قه فقازه  كه  كۆمه ڵێك له  شیعره كانی له  كتێبی" 
هۆپ هۆپ نامه "دا كۆكراوه ته وه  و باڵو بووه ته وه . 

شیعری كۆمه اڵیه تی
مه شرووته ،  ئارمانی  به   وه فاداری  له   یه زدی  فه روخی    
واته  ئازادی حكومه تی یاسا له  گه ڵ عارف و عیشقی و 
به هار هاوشان بووه ، به اڵم هه نگاوێك له وان واوه تریش ده روات. 
پێوه ندیه   نێوان  ئه و ده ری ده خات كه  له  الیه نه  شاراوه كانی 
سیسته می  ئوسلوبی  و  شیعر  و  ئاگاداره   كۆمه اڵیه تیه كان 

خاوه ن ده سه اڵت باش ده ناسێت.
زهنگینپێداگریكردلهداسهپانیههژاری

خواوێرانیكاتسهدجارماڵیسهرمایهداری
لهدهستیخاوهنكار،كرێكارهێندهترسا
لهروودابووبهكۆترولهپشتالێیبێزرا

مێژووی"  ماتریالیزمی  یه زدی چه مكگه لی"  فه روغی    
تاكه   به   چینایه تی  خه باتی  له وێوه   و  ده ناسێت  به گشتی 

رێگای رزگاری كۆمه ڵگا ده زانێت. 
جهماوهبهرهوشهریچینایهتیدهبێببهی

كێشمهكێشلهسهربوونونهبووندهبێبكهی
لهحیزبیرهنجدهراناپهیدابووهپارهدار
ئهمدووریزهلێكترجودادهبێبكهی

بۆئهوهیدادویهكسانیلهجیهانجێبهجێبكهی
شۆرشێكیقورسوقایم،لهدنیادادهبێبكهی.

  فه روخی یه زدی له  1267 ه »1889 ز«له  دایك بووه  و 
له  سه راپای ته مه نیدا به  هۆی تێكۆشان له  پێناو وه دیهاتنی 
ئارمانجه  كۆمه اڵیه تیه كان، چه رمه سه ری و مه ینه تی زۆری 
زیندانی  له   1318 »194٠ز«  ساڵی  له   دواجار  و  كێشا 

ره زاشا گولله  باران كرا.
شیعری ئارمان خواز

  هه نگاوی كۆتایی به ره و شیعری كرێكاریی، به  جه وهه ری 
عه بدولقاسمی  شۆرشگێرانه وه   ناوه رۆكی  و  چینایه تی 

پێگه ی كرێكاران له  شیعری هاوچه رخی فارسی دا
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الهووتی هه ڵی گرت. 
  عه بدولقاسمی الهووتی)1226_ 1336( به  ته نیا وه ك" 
عیشقی" شۆرگێر و وه ك" فه روخی" جه ماوه ری نییه ، به ڵكوو 
شاعیرێكی ئارمانج خوازه  و باوه ری ته واوه ی به " جیهانبینی 
پێشكه وتنخوازانه ی پرۆلێتاریا" هه یه . ئه ویش وه ك زۆرێك له  
رووناكبیرانی ئه و رۆژگاره  له  ژێر كاریگه ری سه ركه وتنی 

شۆرشی بلشویكی رۆسیادا بووه . 
گرنگترین  ناسیۆناڵ"  ئه نتر  مێژووی"  سروودی  الهووتی 
زمانی  سه ر  وه رگێرایه   كرێكاری  بزووتنه وه ی  سروودی 
فارسی. ده كرێت ئه و له  ریزی شاعیرانی نوێخوازی سه ده ی 
2٠ دانێین. له  ریزی كه سانێكی وه ك" مایاكۆ فێسكی، نازم 
نێرۆدا،  پابلۆ  ئاراگۆن،  لویی  برێشت،  بێرتۆلت  حیكمه ت، 

یانی سریتوس..." 
ل  اهووتی زانستی چینایه تی به  زمانێكی ساكار و ئاسایی 

بۆ كرێكاران باس ده كات. 
منلهخێزانێكیرهنجدهرم

زادهیرهنجوپهروهردهیمهینهتم
لهبهرهیكرێكارانم،

ئێمه مهینهت و رهنج چما ئهوهیه، من قسهی
دهیكێشین

بهرهكهیدهماشنهوهخهڵكانیتر؟
ئهمجیهانهبههۆیفهالووهرزێرهوهبهرپایه

نهكبههۆیمفتهخۆرهكانهوه.
  له  تێڕوانینی چینایه تی الهووتی دا" حكومه تی یاسا" واته  
نیه ، چوونكه   بایه خێكی  ئیتر  میراتی گه وره ی مه شرووته  
ده وڵه مه نده كانه .  ده ستی  ئامرازی  نیشتمان  و  یاسا  و  دین 
به   چینایه تی  خه باتی  تاكتیكی  تردا  شیعرێكی  له   ئه و 

پسپۆریه كی بێوێنه وه  ده كات به  درووشم:
چیهیاسایزاڵ،بهئاگایلێیتۆ؟

حوكمیدیلیهتیئێمه
چاریرهنجدهرانیهكێتیورێكخراوبوونه.

  الهووتی ته نیا بۆ نووسین و وتن ئازا نه بووه ، ئه و پیاوی 
خه باتیش بوو. له  كاتی الوی دا ده ستی دایه  كۆده تایه كی 
نیزامی و پاش تێكشكانی كۆده تاكه  په نای برده  به ر یه كێتی 

سۆڤیه ت. 

هاودڵی له گه ڵ بێبه شان

  شیعری په روین ئێعتسامی، به  پێچه وانه ی الهووتی، به  
گشتی به دووره  له  چه مكگه لی ئایۆلۆژیك، به اڵم سه ررێژه  
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له  سۆز و به زه یی. په روین نه ك به  حسێبگه ری" ئابووری_
كاریگه ری  و  سرووشتی  زه ینیه تی  به   به ڵكوو  سیاسی" 
وه رگرتنی راسته وخۆ له  مه ینه تیه كانی رنجده ران ده نووسێ و 
له  شیعری باوكێكی بێچاره  دا باوكێك كوره كه ی له  جه وری 

سه رمایه داران به ئاگا ده كاته وه  و ده ڵێ:
ئیشیئهوانپاڵكهوتنونوستنه

بهشیئێمه،دهردوخهمونهخۆشین
بهرههمیماندوویئێمه،واندهیبهن

ئێمهتهنیائیشدهكهین،بێئهوهینتقبدهین
مافیكرێكارانپاماڵبووه

بههۆیبهدرهوشتی،مێگهلیناوئاشهكان
ئاوههاپێیوتباوكیبهرهحموسۆز

ههورهگرمهیژینیمه،جهوریپارهدارانه.

له وه   خۆی  شاعیرانه ی  هه ستی  رێگه ی  له   په روین    
تێده گات ته نیا هاوخه می به س نیه ، كه وابوو بێبه شان به ره و 

ناره زایه تی و راپه رین هان ده دات. 
تاكهیئارهقرشتنلهههتاودارنجدهر؟
ماندوویوبێدهرهتانیبۆپاروویهكنان؟
بیرلهمافیپاماڵبووتبكهوهساتێك
بۆدهترسیلهههمووخانوئاغایهك؟

حاكمشهرعكهبهرتیلدهگرێوفهتوادهدات
كهیوهاڵمیههژاراندهداتهوهئهیرهنجدهر

زهروودهمژنخوێنی كهوهك برژێنه ئهوانه خوێنی
كرێكار

بێت تهر و سوور پێت و دهست با خوێنیان له
رهنجدهر.

  هه ڵسوكه وتی سۆزدارانه  له گه ڵ رۆژره شی زه حمه تكێشان، 
تابه مرۆش درێژه ی  ئه ركێكی دێرینی شیعری فارسیه  كه  
كێشاوه ، له " محه مه د حوسێن شه هریار" وه  تا" فه ره یدوونی 

موشیری...".

باوكی شیعری نوێی ئێران

به و  به تایبه ت  مه شرووته ،  شیعری  جه ماوه ری  میراتی    
شێوازه ی كه  الهووتی و ته قی ره فعه ت، ئه و شاعیرانه ی كه  
به  زه ین و زمانی شۆرشگێرانه وه  ده یاننووسی، ده گاته  نیما 

یوشیج) عه لی ئێسفه ندیاری( باوكی شیعری نوێی ئێران.
نیما له  شێعره كانی" بنه ماڵه ی سه رباز، زیندان، دوكه ڵكێش، 
كاری  مانلی،  مه نزوومه ی  كور،  و  دایك  ون،  سه ربازی 

له   زیندووی  و  كاریگه ر  زۆر  وێنه گه لێكی   ... و  شه وپێ 
ژیانی زه حمه تكێشان دارشتووه  كه  له  هه موو ئه ده بی فارسی 

دا بێ وێنه یه . 
  نیما زه حمه تكێشانی شار به ره و راپه رین هان ده دات:

هاوارلهدهستیشارو،سهنعهتیهاوار
تاكهیخامۆشوكپبین،

تاكهیدیلبینئێمهیناشاد
لهمعهردهدائاوهدانیمههێڵن

بابهشێوازێكینوێبیكهینئاباد.
دهبێزهویرهنگیخوێنلهخۆبگرێ
مرۆڤیاسهردهكهوێ،یاندهمرێ

یابمرینههمووتێكرا
یانببینبهخاوهنیژیانێكیئازاد

بیرلهئاسودهییوحهسانهوهبكهین
خۆمانبۆئاخرینشهربكهینتهیار.

  نیما له  شیعرگه لێكی دوورودرێژ دا وه ك" ناقووس، كه رگی 
ئامین و الی شاری ته ریك" وێنه گه لێكی جوان و به ره نگ 
و روو له  شۆرشێكی شكۆداری كۆمه اڵیه تی وێنا ده كات. 

پیتێكی هه موان پیشان ده دات به  هه موان
ئهوبهرامهیبهتینیخۆی

لێكینزیكدهكات،دڵوگیان
دڵیبردووهوبردوشێتیگیان

لهههناویئهوانیشهوهدهگهشێتهوه
گریبهقهبارهوسووروجوان

لهدهستیلێكههڵپێكراویگهلهوه
كهههموویبهرامهیهو،رازدهردهخات

لهههموووێردێكی،توێیهكیئهوراستیهدهردهكهوێ
كهئهمدامودهزگاگهندهڵه

تێدانهماوهگیان.
  نیما به ڵێنده ر بوونی كۆمه اڵیه تی له  سرووشتی هونه ردا 
شه ری  له   ده زانێت  شاعیر  ئه ركی  به   ئه و  ده كات.  به دی 
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چینایه تی دا الیه نی هه ژاران بگرێت. له  نامه یه كی 
دا ده نووسێت:

  " شیعر ئامرازی خزمه ت كردنی چینایه تیه ، واته  
ده جوڵێنێت.  زه حمه تكێش  چینی  سۆزی  و  هه ست 
شاعیر  كۆمه اڵیه تی،  شاعیری  و  نووسه ر  هه ڵبه ت 
خاوه ن  و  ئازا  كه   ئاوه زه   خاوه ن  و  زانا  نووسه رێكی  و 
هه ستی چینایه تی بێت، ئه م جۆره  كه سانه ش له  ئێرانی 

ئه مرۆدا كه من".
  نیما له  نامه یك دا بۆ بنه ماڵه كه ی ئاماژه  به وه  ده كات 

كه  به ره و بیرورای براكه ی راكێشراوه ." الدبێن ئێسفه ندیاری" 
نیما له  یه كه م ئه ندامه كانی حیزبی" عیداڵه ت" بوو.  برای 
و  هه اڵت  رووسیا  به ره و  ره زاشا  دیكتاتۆری  له ده ست  ئه و 
خوێنرێژیه كانی  قوربانی  به   بوو  هاورێكانی  زۆربه ی  وه ك 

"ستالین".

دوای نیما

  هاوسۆزی له گه ڵ بێبه شان له  شیعری زۆربه ی شاعیرانی 
پاش نیما و پێره وی ئوسلوبی نووسینی ئه ودا به دی ده كرێ." 
ئه حمه د شاملو") بامداد(،" ئیسماعیل شاروودی"،" سیاوه ش 
كه سرایی"،" خوسره و گڵسورخی"،" نادر نادرپوور"،" نوسره ت 

ره حمانی"،"مه نوچێر ئاته شی"،" ئیسماعیل خۆیی"...
له   شاعیرێكه   136٠ه(  تا   1315( سیستانی  مه نوچێهر 
به ره ی یه كه می پێره وانی نیما و شیعرێكی به ناوی)كارخانه ( 

ئاوها هۆنیوه ته وه :
لێره

ههمووقۆپچهیهكبهسراوهبهئامێرێكیكارهباوه
كاربزووتنیئاسنوبازۆڵهیه

لهههركونجێكداپیلوارێكوپۆاڵیهككهوتووه
لهژێرپێدادار

نوستوووهدوكهڵیدونیالهسینگدا
لهسینگدا،دهمێكهسیلوسهبربران

لێره
گواڵڵهیوشهكانیتۆ

نهپشكوتوو،لهلێوهكانتهوه
دوكهڵكێشدهیباتهدهرهوهیههمار.

لێره
ههماریتهقینهوهیبهردهوامیدهنگه

جووڵهیبێدنگیلێوهكان،دهریدهخاتدهردیداڵن
ههمووسینگێكئاگردانێكه،

لهیادیبهبڵێسهیكهسان
****

باسیئێواران
لهسهر دادهخرێت و دهكرێتهوه ئاسنی دهرگاگهلی

لهوالوهكان
پیاوانچهوروماندوو
دهرۆنهوه،گروپگروپ.
ئهوانكپوبێسهدان
یادیئێوارانوماڵهوه

چهندخۆشه
ئایالقراكێشانومانگرتنودرێژهدان،

ههڵمیچاییوئێوارهخوان
هاروهاجیمنااڵن،

زرهیقابلهمهوسفرهوچهتاڵوخوێدان
ئنجانوستنورازان

رازان،رازان
چاونایبرێئهمدوكهڵهو

نایهێلێدهرهتان.
  به سه ركه وتنی شۆرشی دژه  پاشایه تی رێبه ندانی 1357 
ه.، بزووتنه وه ی كرێكاری گیانێكی تازه ی به به ردا هاته وه  و 
له  ژێر سێبه ری رێكخراوه  پیشه یی وسیاسیه كان دا بازاڕی 

شیعر و ئه ده ب ژیاوه .
له   ناوگه لی  دا  سه رده مه   ئه و  به رهه مگه لی  نێوان  له     
ئێمه  ناوی ئه و چه ند كه سه   هه ژمار نه هاتوو هه یه ، به اڵم 
وه بیر دێنینه وه  كه  كاریگه رتر بوون:" سه عید سوڵتان پوور، 
محه مه د موختاری، عۆمران سه الحی، جه عفه ر كۆشاوایی، 

ئه ساڵن ئه ساڵنیان".
٭٭٭
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   "داریۆ فۆ" ئه و نووسه ره  رادیكاڵ و كومۆنیسته  بوو، كه  
ته ختی شانۆی كرد به  سه نگه رێك بۆ ئاگاكردنه وه ی چینی 
كرێكار و سه نگه رێكیش بۆ دژایه تی چینی چه وسێنه ر. له  
بیست و چواری مارسی 1926 له  دێهاتی" سێن جانۆ"ی 
و  شۆڕشگێڕ  بنه ماڵه یه كی  له   ئیتالیا  وارزه "ی  به "  سه ر 
دژه  فاشیست دا له  دایك بوو. باپیری به  تام و المه یه كی 
خه ڵك  بۆ  سه رنجڕاكێشی  گه لێكی  چیرۆك  تایبه ته وه  
به رهه مه كانی  ده چوو  كاتێك  بوو.  وه ڕزێر  ئه و  ده گێڕایه وه . 
بفرۆشێت ئه مه ی ده كرد. ئه مه  سه ره تای تێكه ڵبوونی" داریۆ 
به   شار  ژیانی  گێڕانه وه .  و  چیرۆك  جیهانی  به   بوو  فۆ" 
شاری" داریۆ فۆ" له  مناڵیه وه  به  هۆی ئیشه كه ی باوكیه وه  
كه  كرێكاری رێگای ئاسن بوو، هه ندێ ئه زمونی به نرخ و 
تایبه تی الی "داریۆ فۆ" كۆ كرده وه  و بووه  هۆی ئه وه ی 
شیرینی  و  تاڵ  رووی  و  كرێكاران  به وردی  و  نزیكه وه   له  
ژیانیان بناسێت. ماننه وه  له  شاری پڕ له  هونه ری میالن و 
خوێندن له  ئاكادێمی ئه و شاره دا له  ساڵی 194٠ه وه  درگای 
بواری زانستی و تێكنیكی نووسین و ده رهێنانی شانۆشی 
بۆ فۆ كرده وه . به اڵم به هۆی شه ڕ نه یتوانی خوێندن ته واو 
بكات. دوای شه ڕیش ماوه یه ك له  زانكۆی بیناسازی میالن 
درێژه ی به  خوێندن دا، به اڵم دیسان نه یتوانی خوێندن ته واو 
بكات. له  ساڵی 1952دا به  نووسینی مۆنۆلۆگ گه لێك 
ته له ویزیۆنی  و  رادیۆ  له گه ڵ  خۆی  هاوكاری  رادیۆ  بۆ 
حوكمی ئیتالیا) RAI ( ده ست پێكرد. دایكی فۆ ژنێكی 
كه   زانستیه ی  جه وه   ئه و  به هۆی  بوو.  بزێو  و  رووناكبیر 
توانی  منداڵیه وه   له   هه ر  ئه و  كردبوو،  سازی  ماڵه وه   له  
به رهه مه كانی برێشت و مایاكوفسكی و لۆركا بخوێنێته وه  

و لێیانه وه  فێر بێت. 
  ساڵی 1954 له گه ڵ" فڕانكا رامه " ئه كته ری سه ره كی 
شانۆنامه كانی زه واجی كرد و پێنج ساڵ پاش ئه وه  كۆمپانیای 
له   زۆر  به شێكی  و  نا  بنیاد  ئه ودا  له گه ڵ  "فۆ_رامه "ی 

داهێنانی زمانێک بۆ هه ڵهاتن له  سانسۆڕ
 ناساندنی ژیان و به رهه مه كانی هونه رمه ندی كومۆنیست " داریۆفۆ"

 سه الم قادری

به رهه مه كانی له وانه  "تاوانبارانی هه میشه  شه یتانه "ی له وێدا 
گۆشه   له   نوسینیه وه   له سه ره تای  هه ر  ئه و  كرد.  پێشكه ش 
پێكهاته ی  ده یڕوانیه   چینایه تیه وه   و  رادیكاڵ  نیگایه كی 
كۆمه اڵیه تی و بروكراسی حوكمی و ئه مپریالیزمی له  نێو 
كاره كانیدا ده دایه  به ر ره خنه  و هێرشی ده كرده  سه ریان. هه ر 
ئه وه  بووه  هۆی ئه وه ی زۆر زوو له گه ڵ به ربه ستی سانسۆر و 
سه ركوتدا رووبه روو ببێته وه  و زۆرێك له  به رهه مه كانی رێگایان 
لێ بگیردرێت. له  ساڵی 1926دا كه  له  ته له ویزیۆنی ئیتالیا 
به  ئیشی نووسین و ده رهێنانی ته له ویزیۆنیه وه  خه ریك بوو، 
به اڵم به هۆی سانسۆڕه وه  ئیستغاڵه ی كرد و بۆ ماوه ی 15 

ساڵ ئیتر ئیشی ته له ویزیۆنی نه كرد. 
  سانسۆر وزه ی داهێنه رانه ی" فۆ"ی بزواند و ئه وی به ره و 
ساڵی  له   دا.  هان  تایبه ت  زمانێكی  ئافراندنی  و  داهێنان 
1969وه  به  نووسینی رازه كانی كۆمێدیا سه رده مێكی تر له  

ژیانی سیاسی و هونه ری فۆ ده ستیپێكرد. 
  ئه و له و مۆنۆلۆگه دا له  زمانی "گرملوت" كه  پێكهاتبوو 
له  زمانی هه رێمی" ده ره پۆ" و شێوه زاری سه ده كانی ناوه ڕاست 
ئێستاش  داهێنراوی خۆی.  هێمای  و  وشه   له   تێكه ڵێك  و 
به رهه می  باشترین  به   به رهه مه   ئه و  ره خنه گران  له   زۆرێك 
ده زانن." ڕازه كانی كۆمێدیا" پێشوازیه كی بێ وێنه ی لێ كرا 
و زۆر زوو بۆ 3٠ زمانی زیندووی دنیا وه رگێڕدرا. هه ر 
له و سااڵنه دا به ره به ر نووسینه  سیاسی و ره خنه گرانه كانی" 
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فۆ" ئۆسترالیاشی گرته وه  و شانۆنامه ی "كرێكارێك سێسه د 
بۆیه   ده زانێ؛  وشه   هه زار  خاوه نكارێك  به اڵم  ده زانێ،  وشه  

خاوه نكاره "ی نووسی و چه شنی بۆمبایه ك ته قیه وه .
  ئه گه رچی شانۆنامه كانی "فۆ" سااڵنێكی زۆر ئه مپه ڕ 
ئه و په ڕی دنیای گرته وه ، به اڵم جیهان ئێستا زیاتر "داریۆ 
هه نوكه یی  بارودۆخی  به   سه باره ت  شانۆنامانه ی  به و  فۆ" 
به رهه م  ده ناسێته وه .  نوسیویه تی  سه رمایه داری  ده وڵه تانی 
ناده ین"،" مه رگی  پاره   كه واته   بكڕین  "نیمانه   وه ك  گه لێك 

له ناكاوی ئانارشیه ك".
له گه ڵ  ئانارشیه ك"  له ناكاوی  مه رگی  شانۆنامه ی"    
بارودۆخ و ناوه رۆكی هه نوكه یی حكومه تی ئێستای ئێراندا 
و  فێڵ  له سه ر  په رده   شانۆنامه دا  له و  فۆ  چونكه   دێته وه . 
هه ڵسووڕاوێكی  كه   هه ڵده ماڵێت؛  ئیتالیا  پۆلیسی  پیالنی 
دواتر  و  خواره وه   خستۆه ته   به رزه وه   بینایه كی  له   كرێكاریان 
بۆ  پاساویان  كوتوپڕ  رووداوێكی  وه كوو  رۆژنامه كاندا  له  

هێناوه ته وه . 
و  كه سی  دوو  شانۆنامه   به و  فۆ  ئیتالیادا  واڵتی  له     
تاكه كه سیانه شه وه  ده ناسنه وه ، كه  به رهه می هاوكاری خۆی و 
"فڕانكا"ی هاوسه ری بوون. "فۆ" به م شانۆنامانه  جێگایه كی 
كرێكاری  چینی  نێوان  له   و  چه پ  باڵی  الی  تایبه تی 

ئیتالیادا په یدا كرد.
  له  ساڵی 1997دا خه اڵتی نۆبێلی ئه ده بیاتی برده وه . له  
هه ڵوێست  له   پێداگری  زیاتر  كات  هه موو  له   كه   حاڵێكدا 
چاو"،  له   "قامك  شانۆنامه گه لی  ده كرد.  بیروڕاكانی  و 
و  مانكه ن  "دزی  لیزائێس"،  له  شاری  "رۆژنامه چی شێت 
ژنه كان"،" ته رمه كه  پۆست بكه ین، خه ڵكه كه  ژێرپێ خه ین"، 
"كاتێك  مه زنه كه "،  "سێ  لۆفا"،  "ماركۆ  فرۆشی"،  "ته رم 
مه ینه تی  نوێ  رۆژی  سووڵتان"،"  ده بیه   ده كه وی  هه ژار 
نوێ" و به ده یان شانۆنامه ی تری دوای بردنه وه ی خه اڵتی 

نۆبێڵ نووسی.
  سیاسه ت و كۆمه ڵگا به رده وام دوو چه مكی جیانه كراوه  
بوو  به وه   بڕوای  ئه و  بووه .  نووسه ره   ئه م  به رهه مه كانی  له  
له  سیراعه  سیاسی  بااڵنوێنی ژیانه  و  ئاوێنه ی  كه  شانۆ 
ئه وه   هه ر  نییه .  الیه ن  بێ  شانۆكار  كۆمه اڵیه تیه كاندا  و 
به   ئه ویان  بۆرژوازی  ره خنه گرانی  كه   ئه وه ی  هۆی  بووه  
وه رگرتنی  كاتی  له   ته نانه ت  و  ده ناساند  ئایده ئۆلۆژیست 
ئه و  چه نده   هه ر  نه ده نا.  پیا  دیانیان  دا  نۆبێڵیش  خه اڵتی 
ئه م ئیدعایه ی ئه وانی به درۆ ده خسته وه  و ده یوت:" ئه وه یكه  
ئایده ئۆلۆژیا  و  فه لسه فه   و  سیاسه ت  به رانبه ر  له   هونه ر 
دابنێین و جیای بكه ینه وه  له  دیارده  جۆراوجۆره كانی ژیان 

مه ترسیداره  و هونه ری پاڵێوراو له  ژیان هونه ری مردووه  و 
ناتوانێ بوونی هه بێت. هونه ر ئاوێته ی دیارده كانی ژیان بووه  
وه كوو  له گه ڵیان هه یه ." شكسپیه ری  قووڵی  پێوه ندیه كی  و 
نمونه  ده هاورده وه  و ده یوت:" سه یری شكسپیه ر بكه ن چلۆن 

هه ملێتی كردووه  به  ره خنه گرێكی سه ره كی ئێلیزابێت.
"دێالراته "ی  و  فارێز"  كۆمێدیای"  شێوازی  دوو  فۆ"   "   
تێكه ڵ كردبوو و به  زمانی خه ڵكانی هه ژار و په راوێزنشین. 
ته ڕه بار،  بازاڕه كانی  له   ئه وه ی  هۆی  ببووه   ئه وه   هه ر 
نێوان خه ڵكانی كه م  له   یاریگاكانی ریازه  و كارخانه كان و 
جاریش  هه ندێ  و  بكات  پێشكه شیان  كۆمه ڵگادا  داهاتی 
هه ر له  نێوان ئه و جۆره  خه ڵكانه دا، ئه كته ره كانی هه ڵده بژارد. 
  هه ڵسووڕانی زانست به خش و شۆڕشگێڕانه ی ئه و له  بواری 
شانۆدا ژیانی تایبه تیشی خستبووه  ژێر كاریگه رییه وه . له  
له   راسپێردراو  8ی مارسی 198٠دا گروپێكی فاشیستی 
الیه ن پۆلیسی فێدراڵی ئیتالیاوه  ژنه كه یان رفاندبوو و پاش 
به اڵم  پێكردبوو.  ده ستدرێژیان  زۆر  كردنێكی  ئه شكه نجه  
به   رووداوه   ئه و  پاش  مانگ  دوو  و  نه دا  كۆڵیان  دیسان 
مۆنۆلۆگێكی دژه  فاشیستی  كه  هاوسه ره كه ی تێیدا ده وری 

ده گێڕا، گه ڕابوونه وه  بۆ گۆڕه پانی خه باتی هونه ری. 
بۆ  كران  بانگهێشت  جار   47 زیندان،  بۆ  جارێك چوون    
به رهه مه كانی،  له   پێشگرتن  جاریش  ده یان  به   مه حكه مه ، 
نه ك كۆڵی پێ نه دا به ڵكوو بووه  هۆی ئه وه ی 47 كۆمێدیا 
له سه ر  تریشی  ئاوازی  و  ته نانه ت سروود  و  وتار  و سه دان 
پێوه ندی  به   سه باره ت  ئه و  نووسی.  پێگرتنانه   پێش  ئه و 
له گه ڵ بینه ره كانیدا ده ڵێت:" ئێمه  بۆ ئیشه كانمان پالنێكی 
دیاریكراومان نییه . ئه وه  كرێكارانن پالنمان بۆ داده نێن. پالنی 
ئێمه  خۆ گونجاندنه  له گه ڵ داواكاری كرێكاراندا. ئێمه  وه كوو 
ئه و رووناكبیرانه  نین كه  باڵه خانه ی رووناكبیری بۆ خۆمان 
ساز بكه ین و خۆمان له  كۆمه اڵنی خه ڵك جیابكه ینه وه  و 
له  نێوان بۆنی مه ی و دووكه ڵی  جگه ره دا بزر ببین. ئه وه  
ئیشێك  چ  ده ڵێن  پێمان  كه   ئێمه ن  شانۆنامه كانی  بینه ری 
بكه ین و به رهه می داهاتوومان بۆ چ باسێك ته رخان بكه ین. 
كرێكارانی مانگرتوو داوامان لێ ده كه ن سه باره ت به  ره نج 
بهێنین.  به رهه م  بۆ  شانۆیان  ژیانیان  چه رمه سه ریه كانی  و 
و  خه بات  سه ركه وتنی  بۆ  و  ئه وان  داوای  له سه ر  ئێمه ش 
كرێكارانی  ته نیا  ئه مه ش  ده نووسین.  ئه وان  مانگرتنه كه ی 
و  وه رزێران  و  ژنان  به ڵكوو  ناگرێته وه ،  پیشه سازی  به شی 
په ره ستاران و مامۆستایان و خوێندكارانیش ده گرێته وه . ئێمه  
له  گروپه كه شدا به  یه كسانی و چۆنیه ك پاره  وه رده گرین. له  

ئاستی كرێكارێكی پسپۆڕدا هه مووشمان له وه  رازین."
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بوو.  كومۆن"  شانۆی"  گروپی  ناوی  فۆ"  گروپه كه ی"    
هاوپشتی  بۆ  جار  ده یان  به   كه   شۆڕشگێڕ  گروپێكی 
داهاته كه یشی  و  ده هێنا  به رهه م  شانۆی  كرێكاران  له گه ڵ 
ته رخان ده كرد به  كرێكاران و بۆ درێژه دان به  مانگرتنه كه ی 
و  برێشت"  "بێرتۆڵد  قوتابی  فۆ"  ده كرد."  پێشكه شی  ئه وان 
"مایاكۆفسكی" و "لۆركا" بوو. خۆیشی ببوو به  مامۆستای 
هونه رمه ندانی شۆڕشگێڕی پاش خۆی. هه ر ئێستا كه  ئه م 
"كومۆن"ی  شانۆی  گروپی  بیر  ده كه ومه   داده ڕێژم  باسه  
مه ریوان كه  له گه ڵ هاوڕێكانما ئیلهام وه رگرتوو له  گروپی 
هه ژاری  و  كرێكار  به  چینی  خزمه ت  بۆ  فۆ  "كومۆن"ی 
كوردستان دامانمه رزاند. ئه و گروپه ی بۆ یه كه م جار شانۆی" 
مانگرتنی  له   "فۆ"ی  نوێ"ی  مه ینه تی  و  نوێ  رۆژی 
كرێكارانی كارخانه ی رستن و چنینی په رڕیس دا پێشكه ش 
كرد و توانی ئه زمونی شۆڕشگێڕانه ی فۆ بگوازێته وه  بۆ 
جۆره   ئه م  كوردستان.  كرێكارانی  چینایه تی  خه باتی  ناو 
ئه زمون وه رگرتنانه  بڕوای مرۆڤ به  ئه نترناسیۆناڵ پته وتر 
ده كات و هانی ده دا ئه زمونه كانی ئه ده بی كرێكاری باشتر 
بناسێ و بۆ به ره وپێش تر بردنی بزووتنه وه ی كرێكاری ئێران 

و كوردستان به كاریان بگرێ.
  لێره دا جێگای خۆیه تی كه  شی كرنه وه یه ك سه باره ت به  
داریۆفۆ"   " نوێ"ی  مه ینه تی  نوێ،  رۆژی  شانۆنامه ی" 
له   یه كێك  شانۆنامه یه   ئه م  چونكه   بكه م.  زیاد  باسه   به م 
واڵتان  له   زۆرێك  له   كه   داریۆفۆیه   باشه كانی  شانۆنامه  
به  ده یان جار و له  الیه ن گروپه  جۆراوجۆره  شانۆییه كانه وه  
شاره   له   ئێرانیش  له   هه روه ها  ده قه   ئه م  كراوه .  پێشكه ش 
جۆراوجۆره كانی ئێران له وانه " تئاتر"ی شاری تاران پێشكه ش 
بینینی  به  خه ون  له  سه ره تاوه   ئه م شانۆنامه یه  هه ر  كراوه . 
ژنێك ده ست پێده كات كه  خه ونی دیتووه  ده ستی كه وتۆه ته  ژێر 
ده زگای پرێس و قامكه كانی قرتاون. فۆ به م ده ستپێكردنه  
چركه ی  چركه   ناو  بۆ  كار  گوشاری  په ره سه ندنی  ئاستی 
بدات  پیشانی  ده یهه وێ  ده دات.  پیشان  كرێكاران  ژیانی 
چۆن له  خه و و بێداریدا له  ده ست دڵه ڕاوكێی كۆمه ڵگای 
كرێكاره   ده رناچێت.  سه رمایه   پێوه ندییه كانی  و  پیشه سازی 
ته نیا خه ونی  به   ئه و  ده زانێ  راده په ڕێ و  له  خه ون  ژنه كه  
رووداوی شوێنی  كابووسی  كه   له وه ی  و خۆشحاڵ  بینیوه  
كار ته نیا كابووسێك بووه ، كۆرپه كه ی پۆشته  ده كات و خۆی 
رێده خات بۆ ئه وه ی ئه و بگه یه نێته  دایه نگا و خۆیشی له وێوه  
بڕوات بۆ كارخانه . به اڵم دروست له و كاته دا ده یهه وێ له  
ماڵ ده ركه وێ و زۆر به  په له یه  پێ ده زانێت كه  كلیله كه ی 
ده رده كه وێ.  لێره وه   نووسیندا  له   فۆ  هونه ری  كردووه .  وون 

ئه وه ی شه و و  بۆ  بیانوو  به   بووه كه  ده كات  ئه و كلیله  وون 
رۆژێك له  ژیانی بنه ماڵه یه كی كرێكاری له  زمانی ژنه كه وه  
بگێڕێته وه . ژنه كه  بیر ده كاته وه  كلیله كه ی له  كوێ داناوه . 
شه وی پێش ده هێنێته  بیری خۆی كه  هاتۆه ته وه  و هه ر دوو 
كه   مه كانه ی  و  شت  ئه و  و  مناڵه كه   گرتنی  به   ده ستی 
و رۆژی  رووداوه كانی شه و  له وێوه   بووه .  كڕیویه تی گیراو 

رابردوو له  زه ینیدا ده چنێته وه .
  له  شانۆنامه دا تێكنیكێك هه یه  به  ناوی گرێ نانه وه  و 
و  پرسیار الی خوێنه ر  به   ده كه ی  بابه تێك  كردنه وه .  گرێ 
وای لێ ده كه ی تا كرانه وه ی ئه و گرێیه  و روون بوونه وه ی 
مه وزوعه كه  سه یری شانۆكه ت بكات. بینه ر تا ئاخر سه یری 
ئه و هه مووه  سه رقاڵیه ی  نێوان  له   بزانێ  ئه وه ی  بۆ  ده كات 
كه  بنه ماڵه یه كی كرێكاری گیرۆده یه تی، چی وای كردووه  
ژنه   كه   شتانه ی  ئه و  ئه وه ش  به ر  له   بكات.  وون  كلیله كه  
كرێكاره كه  باسی ده كات، ئاشنایه  و له  جنسی ئه و سه رقاڵی 
ژیانی  له   پیاو  و  ژن  كرێكارێكی  هه موو  كه   شپرزیه یه   و 
كه سایه تی  فۆ  درێژه دا  له   كردووه .  ته جره به یان  خۆیاندا 
ژنه كه ی وا داڕشتووه  كه  له  ژیانی خۆیه وه  ده چێته  سه ر باس 
كرێكارێكی  تایبه ت.  كه رتی  سه رمایه داری  سیستمی  له  
كرێكاری  شانۆیه كی  ته نیا  ژنه كه وه   زمانی  له   شۆڕشگێڕ 
نابینێت، كه  ئه م بابه ته  تاڵه  به  شێوازێكی كۆمێدی پێشكه ش 
ده كات، به ڵكوو له  زمانی ئه وه وه  هه ندێك ئیستداللی زانستی 
ده بیستێ كه  به رچاویشی له  هۆكار و رێگای ده ربازبوون له م 
بارودۆخه  نیشان ده دات. ژنه كه  باس له وه  ده كات كه  چۆن 
پێوه ندی  له گه ڵ هاوسه ره كه ی به شه ڕ هاتووه  و له وه ی كه  
ژن و شوویه تیان ته نیا بۆ ئه وه یه  كه  ژنه كه  سه رباری كاری 
ده ره وه ی ناوماڵ، خزمه تی شووه كه یشی بكات و مناڵه كه یشی 
پۆشته  بكات. له وه ی كه  ئه و له و جۆره  ژیانه دا ته نیا خزمه ت 
كه   ده كات  باس  درێژه دا  له   ئه و  ده دات.  و سرویس  ده كات 
شووه كه ی چۆن واڵمی داوه ته وه  و باسی كردووه  له و كاته وه  
شوێنی كاره كه ی دوور كه وتۆه ته وه  به كرده وه  ئه و كاته ش بۆ 
هاتوچۆ ده بێ بیبڕێ بووه  به  به شێك له  سه عاتی كاره كه ی 
و ئه وه  وای كردووه  كه  ئه و ئیزافه كاره  له گه ڵ هاوسه ره كه ی 
خۆی  كه متر  ماڵه وه دا  كاروباره كانی  له   و  بكات  دابه ش 
ده خیل بكات. شووه كه ی باس ده كات كه  وایه  راست ده كه یت 
ئێمه  ته نیا پێكه وین بۆ ئه وه ی به  هه ردووكمان به  یارمه تی 
بده ین.  دۆزه خیانه   ژیانێكی  به   درێژه   بنه ماڵه دا  له   یه كتر 
قازانجی ئه مه ش ته نیا و به  ته نیا بۆ خاوه نكاره كان ده بێت. 
زانستی  له   سه رڕێژ  درێژ  و  دوور  مۆنۆلۆگێكی  فۆ    
چینایه تی و سیاسی له  زمانی ژنێكه وه  ده گێڕێته وه  و وا 
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ده كات چركه  بۆچركه  بینه ر زیاتر چاو ببڕێته  ئه كته ره كه  و 
به   له وه دایه  كه   بگرێت. هونه ری فۆ  باسه كانی  بۆ  گوێ 
بیانووی گێڕانه وه  و له  چوارچێوه ی شانۆیه كی كرێكاریدا 
وانه ی چینایه تی ده ڵێته وه  و شانۆكانی ده كات به  قوتابخانه . 
له  شانۆكه دا جیا له و باسانه  به رده وام دڵه ڕاوكێ و گوشاری 
كار هه ستی پێ ده كرێ، گوشارێك كه  وای كردووه  ژنه كه  له  
كۆتایی شانۆكه دا ئه و كاته ی كلیله كه  ده دۆزێته وه  تێده گات 
كه  ئه و رۆژه  یه كشه ممه یه ، به اڵم ئه م له  په له په ال ئه وه شی بیر 
نه بووه . رووداوی سه ره كی شانۆكه ی فۆ له سه ر ئه و هه مووه  
رووداوه  الوه كی و باسه  جۆراوجۆرانه دا ده ریده خات كه  كرێكار 
چۆن له  هیچ چركه یه ك له  ژیانیدا ده ربازبوونی بۆ نییه  له  
ژێر باری قورسی پێوه ندیگه لی سه رمایه داری كه  ئه وی تا 
ئه و ئاسته  له  خۆی و ژیان و بێداری و هه ستیاری نامۆ 

كردووه .
  له  ئاخری شانۆكه دا ژنه كه  به  خۆشحاڵیه وه  ده چێته  ناو 
قه ره وێڵه كه  و ئاره زووی دونیایه ك ده كات كه  هه موو رۆژێكی 
یه كشه ممه  بێت. حكومه تی یه كشه ممه كان، حكومه تێك كه  
كار تێیدا بۆ چێژ وه رگرتن و له  ئاستی توانایی كه سه كاندا 

بێت. 
هه م  گێڕاننه وه دا  تكنیكه كانی  له   هه م  شانۆنامه یه   ئه م    
له  ناوه رۆك و قووڵی و جامعیه تێكدا كه  هه یه تی نمونه ی 

هونه رێكی  تۆكمه  و كرێكارییه  كه  وه كوو برێشت ده ڵێت:" 
وا  و  پێكه نین  هه وێنی  به   ده كات  ژیان  چه رمه سه ریه كانی 
له گه ڵ      و  ببینێته وه   خۆی  هونه ردا  له   كرێكار  كه   ده كات 
ئه وه دا كه  پێده كه نێ ئه و درزانه ش ببینێ كه  له  زنجیره كانی 
دیل بوونیدا هه یه  و هیوا و ئیراده ی شۆڕشگێڕانه ی زیندوو 

ببێته وه  و به رچاوی بۆ به  كارگرتنی روون بێته وه ." 
سه رچاوه كان
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نووسینوئامادهکردنی:س-ا
  

به رابه ری  ئازادی خواز و  ئازاری گشت ئه و ئینسانانه     
دوور  و  ئاسووده   ژایانێکی  داواکاری  ته ڵه بانه ی 
و  ڕه گه زی  چینایه تی،  هه اڵواردنێکی  چه شنه   له هه ر 
نه ته وایه تین و به  که متر له وه ش رازینابن، زوڵم و زۆرداری 
مافه کانی  و  ئازادی  دژی  و  چه وسێنه ر  ده سه اڵتدارانی 
و  به ڕێچوون  و  ژیان  ئیمکانتی  بێ  و  برسیه تی  مرۆڤ، 
سیاسی  ژینگه   به سه ر  زاڵ  کۆنه په رستانه ی  ده مارگرژی 
ناچاری  به   و  پێهه ڵچنیون  ته نگی  کۆمه اڵیه تییاندا  و 
و  که م  و  هاوشێوه یه   ته قریبه ن  هه نده ران،  کردۆته   روویان 
ناوه رۆک  دکه ن.  ته جروبه   له یه ک  نزیک  ژانێکی  زۆر 
و ڕووداوه کانی دووتوێی ڕۆمانه که ی عارف فه رمان که  
به سه رهاتی کۆچبه ری واڵتێکی ئاسیاییه  زۆر زوو ناخی 
و  هه ست  ئاوێته ی  و  ده سمێت  ئێرانی  ئاواره ی  خوێنه ری 
ئێحساسه کانی ده بێت و به  سانایی له گه ڵ خۆیدا ده یباته  
پیاسه ی گۆڕپانی ڕووداوه کان. ئه و رووداوه  ناخ هه ژێنانه ی 

له  ژیانی ئاواره یه کی ئه فغانیدا رووده ده ن. 
که   به تایبه تی  نییه !  که م  ده ردێکی  بوون  ئه فغانی     
کۆچبه رێکی نایاسایی ڕۆژڕه ش بیت و سه رله  ئێرانی ژێر 
ده سه اڵتی کۆماری ئیسالمی ده ربێنیت. ڕه نگه  ژن یان پیاوی 
ئاواره  و شه ڕلێدراوی ئه فغانی، ته نیا له  ئێران، و له  نزیکه وه  
شاهیدی بێگانه  بوون، ڕه تکرانه وه  و سووکایه تی پێکرانی 
خۆی و واڵت و نه ته وه که ی بووبێت . ئه مه  به رداشتێکه  که  
له  ناوه رۆکی ڕۆمانی" ئه فغانی" نووسینی عارف فه رمان 
کرداری  خۆیدا  ناخی  له   که   ڕۆمانێکه   ئه مه   ده کرێ. 
ڕوانگه ی ڕاسیستی له  کۆمه ڵگای ئێرانی ژێر حاکمیه تی 
نیزامی ئیسالمی دا ده نوێنێ. نووسه ره که ی ئێرانی نییه . 
ئه و ئه فغانیه  و به باشیش توانیویه تی هه ڵسوکه وت و شێوه ی 
ڕوانینی به شێک له  دانیشتوان و مرۆڤی ئێرانی سه باره ت 

به  هاوڕه گه زه که ی له و ڕۆمانه دا پیشان بدات.
  ئه فغانی زاراوه یه که  که  ڕه نگه  له  گوێی هه ر په نابه رێکی 
زرینگانه وه یه کی  ئێرانه وه   که وتبێته   ڕێی  که   ئه فغانیدا 
ئازارده ری هه بێت. عه لی، که سی یه که می  مه ترسیدار و 
ڕۆمانه که  گه لێک جار به  پاڕانه وه ، به  هێنانه وه ی به ڵگه  و 
ده لیل داوای له وکه سانه  کردوه  که  به م واژه یه  سووکایه تی 

پێده که ن و ئازاری ئه ده ن به  ناوه که ی خۆی بانگی بکه ن. 
وه ک نووسه ر ده نووسێت:

  << نه ته وه که ی منیش وه ک هه موو نه ته وه کانی تره . 
له ودا، ته واوی باشیه کان بوونیان هه یه . به ناوی نه ته وه که مه وه  
بانگم مه که ن. گه لێک ئازارده ره  کاتێک که  له  غه ریبیدا، 

سووکایه تی به  خۆت و نه ته وه که ت ده کرێ.>> 
به م  وه ک کۆچبه رێک سه باره ت  ویستوویه تی  نووسه ر    
جۆره  دیاردانه  له  زات و هه ستی مرۆڤی ئێرانی دا بابه تێک 
و  ئاواره یی  به سه رهاتی  و  خۆی  داستانی  ئه و  بنووسێت. 
په رته وازه  بوون و بێ پشتوپه نایی هاوواڵتیه کانی له  زمان 
پێکه وه   داستانه   له   ده گێڕێته وه .  گه نجه که یه وه   ڕاوییه  
شاهیده  سه ر  ئه و  ده بینه   ئێمه   ئه م ڕۆمانه دا،  چنراوه کانی 
سووڕماوانه ی  له  ئاوێنه یه که وه  که  له  ڕوانین، بیر و ئه ندێشه  
و هه ڵسوکه وته کانمان چێمان کردوه ، هاتووینه ته  ده رێ و به  
خۆمان. شک  هه مواری  نا  قامه تی  ده ڕوانینه   سه رنجه وه  
له وه دانیه  که  باڵو بوونه وه ی ڕۆمانێکی له م  چه شنه  ده توانێ 
کاریگه ریه کی به رچاو له سه ر ئه ندێشه  و بیر و بۆچوونی 
ئه و به شه  له  دانشتوانی ئێران به جێبێڵێ که  جێی سه رنجی 

نووسه رن.
به   سه باره ت  ئێرانیه ی  تایبه ته   ڕوانینه   ئه و  ئێمه     
بیانیه کان بوونی هه یه  و عارف فه رمانیش ده یبینێ و له  
مێژوو  درێژایی  به   و  به رده وام  ده ریده خات،  ڕۆمانه که یدا 
له  ڕوانگه ی ئێرانی بۆ ئێرانیشدا بووه  و گه لێک جاریش 

ده ردو ژانی ئه فغانی بوون!

 باسێک سه باره ت به  ڕۆمانی" ئه فغانی" عارف فه رمان.
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بۆته   کۆمه اڵیه تیه کاندا  و  مێژوویی   ئاڵوگۆڕه   ڕه وتی  له  
کۆسپ و به ربه ستی به رده م به سه مه ر گه یشتنی زۆربه ی 
بزووتنه وه کان و بێده نگ بوون و له  پێ که وتنی هێز و ڕه وته  
ئه فغانی"یه وه   ڕۆمانی"  ڕوانگه ی  له   ئه مه   سیاسیه کان. 
زه نگی مه ترسیه کی گه وره تریشی لێداوه . له  ڕاستیدا هیچ 
نه ته وه یه ک به  تایبه تمه ندیه کی به م شێوه  وێرانگه ر و دژی 
ئینسانیه وه  ناتوانێ پێ بنێته  شاڕێی ته مه دونی به شه رییه وه. 
به ستێن و بوار خۆشکه ری به ره وپێش چوون به جاده  پڕپێچ و 
هه ورازو نشێوه کانی مێژوودا و تێکه ڵبوون له گه ڵ  کاروانی 
هاودڵی،  هاوئاهه نگی،  به شه ری  ته مه دونی  گه وره ی 
ڕوانگه ی  له   خۆشه ویستییه .  و  دۆستی  و  هاوخه می 
له ده ست  هیچ  و  بێهه ست  و  هه ژار  ئێمه   ڕۆمانه وه   ئه م 
نه هاتووین. هه ژارین؛ چون هێشتا عیشق و خۆشه ویستیمان 
به رانبه ربه  هاوڕه گه زه کانمان نه کردۆته  سه رچاوه  و بنه مای 
هه ڵسوکه وته کانمان. بێ هه ستین؛ به وخاتره ی که  له گه ڵ 
ئه وه ی خاوه نی ویست و ئاوات و ئاره زووی هاوبه شین، به  
بوونی ئه و تایبه تمه ندیانه شه وه  که  باسیان کرا، خاوه نی هێزو 
پێناو  له   نیین   هاوبه ش  یه کگرتن و کاری  شۆرو شه وقی 
سڕینه وه  و کۆتایی پێهێنانی ڕه نج و ئازار و نه هامه تیه کانی 

یه کتردا.
ئێرانیه کان له هه ر    له  ڕۆمانی" ئه فغانی"دا ده بینین که  
توێژێک،  و  چین  هه ر  سه ربه   و  بن   تایه فه یه ک  تیره و 
ده که ن.  بانگ  ئه فغانی!  به   ته نیا  ئه فغانی  کۆچبه ری 
له حاڵه تی ئاسایی دا ئه فغانی له  ڕوانگه  و بۆچوونی ئه وه وه  
دزو قاچاغ فرۆشه . ئه گه ر بۆ سه رگه رمیش بووه  ده کرێ له  
په نا و په سیوی کوچه و کۆاڵنه کاندا بیخه یه به ر گازو گیر 

و وه ک تۆپی یاری هه ڵیده ی به م الوالدا. 
و  ئیقامه ت  کارتی  پێنه بوونی  به   سه باره ت  ئه گه ر    
مانه وه  بکه وێته  ده ست پاسدار و هێزه  نیزامیه کان سه ره تای 
ده ستپێکی سیناریۆیه کی پڕله  ئازار و ئه شکه نجه ی تاقه ت 
پڕوکێنه  بۆی. یه کێک له و لۆمپه نه  هه وسار پچڕاوانه ی 
به ردراوه ته  شه قام و کۆاڵنه کان یان مه ئمورێکی حکومه تی 
له   و  ئه شکه نجه   ڕاوکردن،  ئیزنی  و  جه واز  که   ئیالهی 
به ین بردنی ئه م بێگانه  چاره ڕه شه ی له  ته نگه ی باخه ڵدایه، 
پێله قه   و  به  مشت  ئه وه ی من خه ریکم  ناڵێ که   به خۆی 
پیاده کێشم، مێشک و چاوی مرۆڤێکه ! ئه وه  قه ڵه می ده ست 
و پێ و ئێسکی پشت و په راسوی ئینسانێکه  تێکیده شکێنم! 
ئینسانیه وه   باری  له   هیچی  ئه فغانیه و  مرۆڤێکی  ئه مه  
سه باره ت  هه ڵسوکه وته   ئه مجۆره   نا،  نییه !  که متر  له من 
بۆ  شه رعی  پاساوی  ئه وه وه   به الی  ئه فغانی  په نابه ری  به  

هێنراوه ته وه  سووره  له سه ر به ڕێوه  بردنی.
ئه فغانی  به وته ی ڕۆمانی عارف فه رمان، کۆچبه ری    
ته نانه ت مافی کارکردن له  چێشتخانه کانیشیدا نییه . ئه و 
یان ده بێ له  به شی به خێوکردنی په له وه ر یان له  کوره خانه کاندا 
خه ریکی قوڕبه سه ری بێت یان له  کاری بیناسازی دا گیان 

و ژیانی بنێته  پێناو په رواری 
خاوه نانی  زیاتری  هه رچی 
په رستی  قازانج  و  سه روه ت 
خاوه نکاران و سه رمایه دارانی 
په نابه ری  چاوچنۆکه وه . 
له به ر  نێچیرێکی  ئه فغانی 
بۆ  گونجاوه   و  ده ست 
و  خوێنمژ  سه رمایه دارانی 

بێویژدان که  به به رده وامی له  دژوارترین هه لومه رجی کاریدا 
هێزی کاره که یان به نرخێکی گه لێک هه رزان به تااڵن ده به ن 
و شیله ی گیانیان ده کێشن و ته نانه ت گه لێکجار هه ڕه شه ی 
هه ستێکی  له هه ر  دوور  و  لێده که ن  پۆلیسیان  دانه ده ست 
به تاڵ له سه ر  به ده ستی  ناده نێ و  مرۆڤانه  حه قده سته که یان 

کار وه ده ریان ده نێن. 
  به  ڕه نگدانه وه ی ئه م ڕاستیانه  له  ڕۆمانی" ئه فغانی"دا 
ئێرانی  له   ژیان  شاراوه کانی  جۆراوجۆره   الیه نه   ده کرێ 
کۆماری  گه یشتنی  به ده سه اڵت  سه ره تای  ساڵه کانی 
دا  عێڕاق  و  ئێران  شه ڕی  ئاکامه کانی  و  ئیسالمی 
نه هامه تیانه   و  کاره سات  به و  هه ست  ده کرێ  بدۆزینه وه . 
ساڵه کانی  له   هاتوه   چاره ڕه شانه دا  ئه م  به سه ر  که   بکه ین 
شه ڕی  و  ئه فغانستان  له   کارمه ل  به بره ک  ده سه اڵتی 
ئه فغان  موجاهیدینی  له گه ڵ  پێشوو  شۆڕه وی  هێزه کانی 
کۆنه   و  جه نایه تکارانه   تێکهه ڵچوونه   و  شه ڕ  باقی  و 
مه زهه بیه کان  که لله وشکه   ڕه وته   نێوخۆی  په ره ستانه کانی 
ئه م  گوزه رانی  و  ژیان  له سه ر  وێرانگه ره کانی  ئاسه واره   و 

خه ڵکه  و ئاواره بوونیان به ره و ئێران.
له   ده گێڕێته وه   به سه رهاته که   که سه ی  ئه و  عه لی"   "   
کوه یته ی پاکستانه وه  و له ڕێگای قاچاخه وه  دێته  زاهیدان. 
خۆڵه مێشی  ئه ڵێی  خامۆش  شارێکه   زاهیدان  ئه وکاته  
و  کراو  مه سخ  دانیشتوانێکی  به   دابێشتوه  به سه را  خه مت 
ده ڕوانێته   نامۆیانه   به ڕاده یه ک  که   که وتوو ی  ڕواڵه ت  له  
نادات  ده رفه ت  که   ئاواره کان  ئه فغانییه   یان  بێگانه کان 
شاره دا  له م  ئه و  ژیانی  هه بێ.  لێی  چاوه ڕوانیه کت  هیچ 
له گه ڵ هه سته  ده روونیه کان و ئه و ڕۆژگاره ی تیا قه راری 
گرتوه ، پیشانده ری په یکه ره ی ئه ڕواحه  له  شه وی شارانی 
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ئازاری  ده ربڕی  ساکاری  ساده و  زمانی  لێدراودا.  تاعون 
گشته   ئه م  و  ئه شکه نجه   پێکران،   بێڕێزی  و  سووکایه تی 
که   ئه وه ی  هۆی  ده بێته   ڕاوی  نانه ی  غه می  ئاوێته ی 
خوێنه ر له گه ڵ هه ر شتێکدا که  خۆی ئه زموونی ده کات، 
بکاته  هاوڕێ و له  به ستێنی ئه و ڕووداوه  مه ترسیدارانه دا که  
به سه ریدا ڕماون، هه ست و ئیحساسی خۆی به شێوه یه کی 

نه رمونیان ئاژینکاته  ناخیه وه .
  خوێنه ر ناچاره   شانبه شانی به سه رهاته کانی ئه م کۆچبه ره  
سه رگه ردانه  له  شاره کانی تر له وانه  شیراز و تاراندا ڕێبکات. 
نووسه ردا  به سه ر  ئه وه ی  ناسینه وه ی  و  بینین  شێوه یه   به م 

هاتووه، له  جێگاوشوێنی تایبه تداو له  که ش 
بێ  هه ستی  که  گێژاودا  پڕ  هه وایه کی  و 
پشتوپه نایی و داماوی و هه ژاری و ته نیایی 
که   ئه داتێ  ده رفه ته ی  ئه و  دێنێ؛  پێکی 
سه رکه توانه  هه واڵی ترس و دڵه ڕاوکێکانیمان 

پێ ڕابگه یه نێ.
  داستانی برسی مانه وه ی له  زاهیدان ناخ 
ئه شکه نجه   و  پێکران  سووکایه تی  هه ژێنه. 
نێو  له   هاوواڵتیه کانی  و  خۆی  ئازاری  و 
ئیداره ی  و  کومیته   و  شه قام  و  کۆاڵن 
تا  تاراندا  و  شیراز  شاره کانی  پۆلیسی 
ئه سه فباره.  شێتبوون  سنووری  و  ئاست 
کچی  له گه ڵ  ئه و  ئه وینداری  داستانی 
کچه   به واتایه کیتر  و  ماڵه که یدا  خاوه ن 
به   که   شاعیرێکی  حافز،  هاوشاریه کی 

وه ها  له   حازربوو،  دا  ئه ندێشه ی  و  زه ین  له   به رده وامی 
له  سه ره تاوه  شکستی  تێدایه  هه ر  ئه وی  بارودۆخێکدا که  
دوو  ئه م  خۆشه ویستی  کۆمه اڵیه تی،  ژینگه ی  هێناوه . 
حورمه ت  و  سه روه ت  بێ  و  ده سه اڵت  بێ  و  الو  ئه وینداره  
کۆمه ڵگایه   ئه م  هێشتا  ئه ڵێی  ده گرێ.  به گاڵته   وڕێزه  
ئینسانی  بابه تێکی  به   ئه وینداری  پاڵنه ره کانی  و  ئه نگیزه  

نازانێت، ئه مه  کاره ساته که یه .
ده یان  ئازاره کانی  و  ده رد  له   با س  ئه فغانی"  رۆمانی"    
سه ره تاکانی  واته   ئه فغانی  کۆچبه رانی  له وه پێشی  ساڵ 
تاراوگه  نشینیان ده کات. مه ینه تی و فه الکه تێک که  له  
تاراوگه   ئه م  ژیانی  جۆراوجۆره کانی  ئاسته   له   و  ئێستادا 
نشینانه دا به ده یان قات زیادی کردوه  و حکومه تی ئیسالمی 
ئێران و کۆمیساریای بااڵی په نابه رانی ڕێکخراوی نه ته وه  
به   ئازاره کانیان  کردنه وه ی  که م  به جێی  یه کگرتوه کانیش 
هاوده ستی و هاوکاری یه کتر و پیالنی هه مه ڕه نگ خه ریکی 

لێی  مه راره ت  ده ردو  به هه زار  شوينانه ی  له و  هه ڵکه ندیانن 
جێگیر بوون و توانیویانه  ژیانێکی کوله مه رگی تێدا پیکه وه  
بنێن و خۆبه  دوور بگرن له و مه رگه ساته ی له  واڵته که یاندا 
له  ئارادایه . ئه م الیه نه  به شه ر دۆستانه ! ده یانه وێ ئه و خه ڵکه  
چاره ڕه شه  به  زۆر بنێرنه وه  بۆ ئه فغانستان، بۆ جه هه ننه مێک 
که  واڵته  خاوه ن هێز و ده سه اڵته کانی ئه ندامی ڕێکخراوی 
نه ته وه  یه کگرتوه کان بۆیان خوڵقاندوون و رۆژ نییه  به  ده یان 

که س له  دانیشتوانی ئه و واڵته ی تێدا نه بێته  قوربانی.  
که   کورتدا  پێشه کیه کی  له   عوسمان  ئه کڕه م  دوکتور    
بۆ ئه م ڕۆمانه ی نووسیوه    ده ڵێت:" ئه م به رهه مه  له  شێوه ی 

به ڵگه مه ندی  ڕیوایه  تێکی  که   نووسراوه   سه فه رنامه یه کدا 
به رهه مه   ئه م  مه قسه ده .  بێ  و  کۆتایی  بێ  سه فه رێکی 
ناخی  ستڕاتیژه ،  ئه م  ڕاستیه کانه وه .  ناخی  ڕۆده چێته 

ڕووداوه که  ده کۆڵێ.
   به کورتی ئه م داستانه  خاوه نی  داڕشتنێکی پته و، ڕێکو 
پێک و قایموقۆڵی تاێبه ته  و الیه نگرانی خوێندنه وه  به ره و 
په لکێش  ئه فغانستان  واڵتی  له   ژیان  تڕاژیدی  قواڵیی 
ئه کڕه م  دوکتور  بۆچوونه کانی  ته ئیدی  وێڕای  ده کات." 
ئه مانه دا،  له گه ڵ  داستانه   ئه م  که   بوترێ  ده بێ  عوسمان 
ئه و به شه  له  مرۆڤی ئێرانیش که  تیشکی ڕه خنه ی ئاڕاسته  
کردوون به ره و پااڵوتنی ئه ندێشه و ڕه وان و ڕوانگه کانی له  

ژیانی کۆمه اڵیه تی خۆیدا پاڵپێوه  ده نێت .
 سه رچاوه کان: چه ند سه رچاوه یه کی ئینتێرنێتی

  1_ ناشر: نه شری ئه رزان) ئیستکهۆلم(
  چاپی یه که م، 2٠12***
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سه ر پێوه یه 
فرووغ، ئه و شاعیره ی ئێستاش به 

ناسر حه قپه ره ست

   "ئاره زووی من ئازادیی ژنانی ئێران و یه كسانبوونی مافه كانیانه  
له گه ڵ پیاواندا". "من ئاگاداری ئه و ئازاره  هه م كه  خوشكه كانم له م 
مه مله كه ته دا به  ده س������ت بێ عه داڵه تی پیاوان ده رحه قیان ده یچێژن، 
نی������وه ی هونه ره كه م ب������ۆ وێناكردنه وه ی ئ������ه و ده ردو ئازارانه  ته رخان 
كردووه . ئاره زووی من پێكهاتنی ژینگه یه كی گونجاوه  بۆ چاالكییه  

زانستیی، هونه ریی و كۆمه اڵیه تیه كانی ژنان."
ره نگه  هه ر ئه و چه ند دێره ی سه ره وه  به س بێت بۆ ئه وه ی تا راده یه ك 

كه شی فیكریی كه سێكی وه ك فرووغ بناسین.
  "ف������رووغ فه روخزاد" له  29 دیس������امبری 1934 )8 به فرانباری 
1313(هه تاوی������ی  له  گه ڕه ك������ی ئه میریه ی ت������اران له دایك بوو. 
چواره مین منداڵی بنه ماڵه كه یان بوو. فرووغ  195٠ له  ته مه نی 16 
ساڵیدا له گه ڵ په رویز ش������اپوور ژیانی هاوسه ریی پێكهێناو كامیار 
شاپوور له دایك بوو. له  ساڵی 1954 له گه ڵ په رویز لێك جیابوونه وه .    
فرووغ به  كۆمه ڵه  ش������یعره كانی/ ئه س������یر، دیوار و سه ركێش������ی له  
چوارچێوه ی ش������یعری نوێدا كاری شاعیری ده ست پێكرد. له  پاش 
نیما یوشیج، فرووغ له  پاڵ ئه حمه د شاملو، مێهدی ئه خوانی سالس 
و سۆهراب سپێهری له  پێشه نگه كانی شیعری هاوچه رخی فارسی 

به  هه ژمار دێت. 
  فرووغ به هۆی هۆگری به  كاری سینه ما رووی كرده  ئه م بوورا و 
له گه ڵ ئیبراهیم گوڵستان ئاشنا بوو. ئه و ئاشنایه تییه  ئاڵوگۆرێكی 
گه وره ی فیكری له ودا پێكهێنا و ژیانی پیش������ه یی ئه وی گۆریی. 
له  س������اڵی 1962 فیلمی ماڵه  ره شه كه ی له  خانه ی گوالنی ته ورێز 
به رهه مهێنا ك������ه  خه اڵتی یه كه می  فیس������تیواڵی ئاوێر هاوزن ی 
برده وه . هه ر له و ساڵه دا كۆمه ڵه  ش������یعری "له  دایكبوونێكی تر"ی 
به  تیراژی 3٠٠٠ دانه  ل������ه  چاپخانه ی مروارید به  چاپ گه یاند. 
له  س������اڵی 1964  بۆ ئالمانیا، ئیتالیا و فه رانسا سه فه ری كردوو 
و خۆی به  دونیای ده ره وی ئێران ناس������اند كه  الیه نگرانێكی زۆر بۆ 
كاره كانی په یدا بوون. له پاش ئه و ده وره یه  كۆمه ڵه  ش������یعری "ئیمان 
بێنین به  سه ره تای وه رزی سه رما"ی باڵو كرایه وه  كه  جۆری دارشتن 
و تێراونینه كان������ی هۆگرانێكی یه كجار زۆری بۆ ده س������ته به ر كرد. 
له  مابه ینی س������اڵه كانی 1963 بۆ 64 فرووغ جارێك ده س������تی دایه  
خۆك������وژی كه  فریاكه وتنی كاره كه ره كه ی له  مه رگ ده ربازی كرد. 
رۆژی 13 فێوری������ه ی 1967 ) 24 رێبه ندانی 1345 ه( له  كاتی 
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شۆفیریدا و به هۆی پێكدادانی سه یاره وه  گیانی له ده ستدا. 
ته رمه ك������ه ی دوو رۆژ دواتر له  گۆرس������تانی زه هیروالده وله  

به خاك سپێردرا.
  ئ������ه وه  چاو گێرانێكی گه لێك كورت بوو به س������ه ر ژیان و 
به رهه مه كانی فرووغ_دا  ب������ه اڵم ئه گه ر بمانهه وێت فرووغ 

باشتر بناسین ده بێ خۆی بخوێنینه وه . 

"ئایا كه سێك كه  دلۆڤانی دڵێكی زیندووت پێ 
ده به خشێت

بێجگه  له  دركی هه ستی زویندوێتی چی گه ره كه  
لێت "

  محه مه د موخت������اری له م باره یه وه  ده ڵێ: )فرووغ په ی به  
پێوه ن������دی نێوان زیندوویه تی مرۆڤ و جه س������ته  بردووه . له  
روانگه یه كی هه ست كردن به  زیندویه تی له  مرۆڤ ده روانێت 
و چاوه روانی������ی ئه و له  به رامبه ره گه ش������ی هه مان هه ر ئه و 

تێگه یشتن له  زۆندوویه تی و وه اڵم دانه وه یه  پێی...
  ش������یعری فرووغ، له  ره وت������ی گۆرانكاریه كانی خۆی دا 
ده ربری تامه زرۆیی پێوه ندی گرتنێكی بێ واسته یه  له گه ڵ 
سه راپای ژیان، باسكردنه  له وه ی ده كرێ وه ها پێوه ندیه ك له  
نێواندا بێت، درك و وێنای بكه یت و ته نانه ت وه دی بێنیت.

..."
: له  دڵه ڕاوكێی ده ستانی پرا

ئارامیی ده سته كان به تاڵ نییه ،
خامۆشیی وێرانه كان جوانه .

ئه وه  سترانی ژنێكه  
له  ئاوه  سه وزه كانی هاوینا

ده ڵێی له  وێرانه كاندا ده ژیا.
 ئێمه  به  هه ناسه كانمان
 یه كتر ئالوده  ده كه ین

ئالوده ی نزای به خته وه ریی
ئێمه  له  ده نگی با ده ترسین

ئێمه  له  دزه كردنی سێبه ره كانی گومان
بۆ ناو باخی ماچه كانمان ره نگبزركاوین

ئێمه  له  گشت میوانییه كانی كۆشكی تیشكا
له  سامی كه الوه  هه ڵده له رزین

هه نوكه  تۆ لێره ی 
په ره گر وه ك بۆنی ئه كاكیا
له  كۆاڵنه كانی به ره به یانا
قورس به سه ر سینه مه وه 

گه رم له  ده سته كانما
".....

  فرووغ له  دابونه ریتی ده س������توپێگری كۆمه ڵ یاغی ده بێت 
و پێیوایه  زه نجیرێكی نادیار قۆزاخه  ئاسا به ده وریدا كێشراوه . 
ئه و ئیتر شه رم له و روانینه  نزمانه  ناكات كه  روویان له وه . پێی 
وایه  ده بێ به س������ه ر ئه و دڕكه جاڕه دا هه نگاو بنێت و هه سته  
راسته قینه كانی خۆی بنووس������ێته وه  و هاواریان بكات. وه ك 
ژن ببینێ������ت، وه ك ژن بدوێ و وه ك ژن بژی ...  ئه ده بیات 
ك������ه  تا ئه وكات له الیه ن پیاوانه وه  قۆرغ كرابوو، ته نیا بوێری 
كه سێكی وه ك فرووغ ده یتوانی ئه و دیواره  ببه زێنێت. فرووغ 
له و یه كه مین ژنانه  بوو كه  رووی له  ئه ده بیاتی ژنانه  كرد. تا 
ئه وكاتیش زۆر بوون ئه وانه ی كه  وه ك )په روین ئێعتسامی( 
به توانا بوون و له  زمانی ره گه زی خۆیان بێگانه . له و كاته دا 
ئ������ه وه  ته نیا بلوغی ف������رووغ بوو كه  به  ق������ه دی دیواره كاندا 
هه ڵده گه ڕاو بێده نگی ش������كاند و بۆ هاوره گه زه كانی مانای 
ده كرده وه . له  هه سته  ده روونی و تاكه كه سییه كانی خۆی دوا:

" په نجه ره یه ك به سه  بۆ من
هۆشیاری  ساته وه خته كانی  بۆ  په نجه ره یه ك 

و روانین و بێده نگی
ئێستا ئیتر نه مامی گوێز

ئه وه ن���ده  قه دی هه ڵبڕیوه  ك���ه  دیوار بۆ گه اڵ 
نوێیه كانی 

مانا بكاته وه 
ناوی رزگاریده ر 
له  ئاوێنه  بپرسه 

ئایا زه وی كه  له  ژێر پێی تۆدا ده له رزێ
له  تۆ ته نیاتر نییه ؟

پێغه مبه ران، له گه ڵ خۆیاندا
 ره ساڵه تی وێرانی بۆ سه ده ی ئێمه  دێنن؟

ئه م ته قینه وه  یه ك له دوای یه كانه و 
هه وره  ژاراویه كان، 

زایه ڵه ی ئایه ته  پیرۆزه كانن؟
ئه ی هاورێ، ئه ی برا، ئه ی هاوخوێن

كاتێ گه یشتیێ مانگ
مێژووی ره شه كوژی گوڵه كان بنووسه وه 

.....
شتێ بڵێ

من له  پاڵ په نجه ره م
له گه ڵ هه تاوا پێوه ندیم هه یه ."
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  به ب������اڵو كردن������ه وه ی ش������یعر و بۆچ������ون و ئه زموون������ه  
تاكه كه س������ییه كانی خ������ۆی، روانگه ی پ������رده رد و كپكراوی 
ژنانی هاوار كرد و خه فه قانی دڕی و له به رامبه ر سوننه تی 
پیاوساالریدا شۆرشی كرد، به گاڵته ی گرت و هه ره سی پێ 

هێنا:
"كچۆڵه  به  پێكه نینه وه  وتی:

له چیدایه  رازی ئه م ئه ڵقه  زێڕه 
رازی ئه و ئه ڵقه یه ی

ئاوا به توندی داویه  ده وری ئه نگوستم
رازی ئه و ئه ڵقه یه ی 

رووخساری پری تیشك و دره وشانه 
كابرا به  سه رسامیه وه  وتی:

ئه ڵقه ی به خته وه رییه ، ئه ڵقه ی ژیانه "

  خۆش������به ختانه  به ش������ێكی زۆر ل������ه  به رهه مه كانی فرووغ 
وه رگێردراونه ته وه  س������ه ر زمانی ك������وردی و بۆ خوێندنه وه ی 
زیاتر ده س������تده ده ن. فروغ له  س������ه رده می خۆیدا وه ك خۆی 

وه ته نی: ژنێكی ته نهایه  له  ده رگانه ی وه رزێكی سارددا. 
  به رهه مه كانی فرووغ وه ك ش������ێوازێكی جوان و جیا و نوێ 
له  كۆمه ڵدا ده ركه وتن و تا ئێستاش هه ر ئاوا نه بوون. خۆی 
وته نی: "ئه وه  ته نیا ده نگه  كه  ده مێنێته وه ". به ڕاس������تیش كه  
ده نگی هه ر مایه وه  و نه مری خۆی س������ه لماند. ئه گه رچی 
فرووغ له  س������ه رده می رژیمی ش������ادا ژیا، به اڵم ئه ندێشه ی 
گه ش������ی وه ها درێژ ب������ووه وه  كه  كۆماری ئس������المیش پێی 
س������ه خڵه ت بووه . له  ناو باڵوكراوه  ره سمییه كانی و وانه كانی 
په روه رده دا كه مترین ئاماژه ی پێ ناكرێت. هه موو ساڵێك كه  
هۆگرانی ده یانهه وێت له  رۆژی له  دایكبوونی یا مه رگیدا 
له س������ه ر گڵكۆكه ی كۆبن������ه وه ، گۆرس������تانی زه هیروده وله  
داده خرێ������ت... له گ������ه ڵ ئه حمه دی ش������املودا بوونه ته  هاو 
چاره ن������ووس. له  پاش مه رگیان له ناو خه ڵكدا خۆشه ویس������ت 
له ناو ده س������ه اڵتدا نه ویستن. له راس������تیدا كۆماری ئسالمی 
تاریكه س������ه التێكه  و له  زایه ڵه ی ده نگی رووناكی ده ترسێت. 
به اڵم ه������ه روه ك ده ڵێن:" به ری خۆر ب������ه  بێژینگ ناگیرێ" 
س������ه ره ڕای گشت ئه و هه واڵنه ی بۆ فه رامۆش كردنی دراوه  
فرووغ  هه نووكه ش له  ناو ژنانی رووناكبیری ئێراندا و ره وتی 
كولتووری و یه كس������انیخوازیدا یه كێك له  ئه س������تێره  گه ش و 
به رچاوه كانه . یه كێكه  له و كه سانه ی كه  به رده وام كتێبه كانی 
له  الیه ن چاپخان������ه  ناحوكمییه كانه وه  له چاپ ده درێنه وه ، له  
ماڵپه ر و باڵوكاروه كاندا باس و لێكۆڵینه وه ی نوێی له س������ه ر 
ده كرێت و ته وژمێكی گه وره  له  س������ه رنج و خۆشه ویستی بۆ 

الی خۆی راكێشاوه .
 سه ره تای یه كێك له و نامانه ی فرووغ بۆ باوكی نووسیوێتی 
له  خواره وه  هاهتووه . بۆ گوێگرتن له  ده رده دڵیه كانی ژنێكی 

سه ركه ش و ته نیا به اڵم به  ئیراده  و جه سوور ... 
  فرووغ له  به ش������ێك له  نامه یه كی دا بۆ باوكی ده نووسێت: 
"ده ردی گرانی من ئه وه یه   كه  ئێوه  هه رگیز منتان نه ناسی و 
هیچ كات نه تانویست بمناسن. ره نگه  ئیستاش كاتێ بیر له  
من ده كه یه وه ، من وه ك ژنێكی سه رشێت به  بیرۆكه گه لێكی 
نه فامان������ه وه  كه  ب������ه  خوێندنه وه ی رۆمانه  عاش������قانه كان و 
چێرۆكه كانی گۆڤاری تاران له  مێشكی دا ره نگی داوه ته وه ، 
بێته  به رچ������او. به اڵم ، ئه ی خۆزگ������ه  واده بوو... چوونكه  

ئه وكات ده متوانی زۆر به خته وه ربم.
  ئ������ه وكات... دونیایه كی گه وره تر و جوانترم نه ده ناس������ی و 
وه ك كرمێكی هاوریش������م له  دونیای به رته س������ك و تاریكی 
قۆزاخه كه ی خۆمدا لوولم ده خوارد و گه شه م ده كرد و ژیانم 
ب������ه  كۆتایی ده گه یاند. به اڵم من ناتوانم و نه ش������م ده توانی 
ئاوا بژیم. كاتێك خۆم ناسی سه ركه شی و یاخیگه رییه كه شم 
له به رامبه ر ژیاندا به م ش������ێوه  نه فامانه یه  ده ستی پێكرد. من 
ده مهه ویس������ت و ده مهه وێ گه وره بم ، من ناتوانم وه ك سه دان 
هه زار خه ڵكی تر كه  له  رۆژێك دا دێنه  دونیا و له  رۆژێكی 
تردا دونیا جێ دێڵن ، ب������ێ ئه وه یكه  له م هاتن و چوونه یان 

نیشانه یه ك له  ژیان له  پاشیان جێ بمێنێ، بژیم."
  ف������رووغ ئه و ش������اعیره یه  كه  ئێس������تاش ده نگی له ناو ماڵ  
و مه تب������ه غ و كۆاڵن و ش������ه قامه كانی ن������او كۆمه ڵگه  دا 
ده زرینگێته وه . ئه و ئێس������تاش هه ر به س������ه ر پێوه یه  و گشت 
رۆژێ به ناو ئازاره كانی كۆمه ڵگای ئێراندا له  گه ران دایه . 
چونكه  ئه وه ی فرووغ به رنگاری بویه وه ، ئێس������تاش هه ر وا 
به رێوه  ده چێت له  ئازار كێش������انی خوشكه كانی و نایه كسانی 
ره گه زیه وه  كه  گه لێكیش سیستماتیك تر بووه ته وه  تا هه ژاری 
و ده ردو به اڵكان������ی تری ئه و كۆمه ڵگایه  كه  به  وته ی خۆی 
له  فیلمی "ماڵه  ره شه كه "دا گه ره كی بوو مشتێ له  خه رواری 
كۆمه ڵگایه ك وێنا بكات كه  به ده م ئازاره كانیه وه  ده تلێته وه . 

فرووغ هه نوكه ش به س������ه ر پێوه یه  چونكه  گشت ئه و ئاوات و 
ئاره زوان������ه ی ئه و له  به رهه مه كان������ی دا چه كه ره ی  پێكردن، 
ئێس������تا به  چندین قات زیاتر ل������ه و كات قه دیان هه ڵبریوه  و 

ته نگیان به  میچی تاریكی هه ڵچنیوه .
سه رچاوه :

*دیوان فروغ فروخزاد/ اسیر/ دیوار/ عصیان/ ایمان 
بیاوریم به  ... _چاپ دوم_ انتشارات جاجرمی

*ویكیپێدیا
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ئه گه ر پاییز 
گه اڵی دره خت ده وه رێنێ

ئه گه ر پاییز
كه ڕه گه ڵ به رهه م ده هێنێ
وه رزی خه زانی ئه مجاره 

له  جیاتی دار
به ربوه ته  گیانی په پوله  و 

له  جێی گه اڵ
باڵه كانی ده وه رێنێ.

له  الپاڵی پیرانشار و به  قه دپاڵی شاخانه وه ، گوندێكی 
بچكۆله ی لێیه   كه  مه ودای ناو شار  تا ئه وێ، هه زار 
میتریش ته واو نییه . شیناوێ؛ ناوێكی تا دوێنێ نامۆ، 
باڵ  له   ئاگری  بڵێسه ی  زارانه .  سه ر  وێردی  ئه مڕۆ 
به ربووی پۆلێك په پوله ی هێشتا به  ته واوی باڵنه گرتووی 
ئه و ده ڤه ره ، ده موچاوی هه ڵقرچاو و بۆنكڕوزی جه سته ی 
ناسكی په پوله ، ناوی شیناوێی له  زه ینی هه مواندا شین 
كرد. 15ی سه رماوه زی ئه مساڵ )1391( ئه و رۆژه یه ، 
گڕ به ربووه  سۆپای ناو قوتابخانه كه  و زیاتر له  سی و 
و  بزه   له  جێی  و  ژان  به   كرا  لێ  ژینیان  چه ند مناڵ 
ده نگی پێكه نینی مناڵ، قیژه قیژ به رز ده بۆوه ، له  جێی 
قوماریان،  و  كایه   جیاتی  له   دابه زینیان،  و  هه ڵبه زین 
بڵێسه ی سووری ئاگر بوو سه مای ده كرد له  سه ر له شیان. 
بڵێسه ی به  كڵپه ی ئاگر، ئه مجاره یان، ئاوردوه كه ی له  
واڵتی نه وت و گازدا، نه وت نه بوو، گازیش نه بوو، قژی 
لول و جه سته ی ناسك، چاوی گه ش و كوڵمه ی ئاڵ 
و ده ست و په نجه ی خنجیالنه ی ئه و توله  نه مامانه  بوو 
كه  چرۆی زانست تێیاندا، هاوكات له  گه ڵ گه شه ی 
خۆیان، خه ریكی بااڵكردن بوو. ئه و مناڵه  چاوگه شانه ی 
قوتابخانه ،  ناو  هاتبوونه   رووندا  ئاسۆیه كی  شوێن  به  
هه موو شوێنێك له  به رچاویان وه ك ته خته ڕه شه كه،  ره ش 
هه ڵگه ڕا، ده رگاكه یان لێ داخرا، هه ڵپڕوزان، له  ئازاردا 
تالنه وه ، بزه  له  سه ر لێویان تۆرا، گۆنای گه شیان چرچ 
گۆڕا.  ره نگی  پێشیان  پێاڵوی  ته نانه ت  و  هه ڵگه ڕا 
ئه و ده ستانه ی په نجه یان بۆ ژیان ده برد، ئه و ده ستانه ی 
ره نگی سوور و ئاڵ و وااڵیان ده نه خشاند، ئه و ده ستانه ی 
به  پاككه ره وه ، خه تی ره ش و خێچ و خواری سه ر په ڕه ی 
به   بوون  هه ڵگه ڕان،  ره ش  رۆژه دا  له و  الده برد،  سپیان 
كۆڵو، هه ر خۆیشیان بوون به  كۆڵه وه ژ بۆ خۆشكردنی 

ئه و گڕه ی دواتر ژینی پێ رووناك كه ن.

بۆ په پوله  باڵكراوه كانی شیناوێ



 ن: ژان پۆل سارتر
   و: باران

  کتێبی "وش������ەکان" لە زستانی ساڵی 1964 دا باڵو کرایه وە 
و لەگەڵ پێش������وازیەکی زۆری خەڵک ڕووب������ە ڕوو بووەوە. بە 
پێی گوزارش������ی گۆڤاری "ئێکسپرێس"، ئەم کتێبە بۆ زۆربەی 
زمان������ەکان وەرگێردراوە و لە زۆرب������ەی واڵتاندا باڵو کراوەتەوە. 
لە ب������ەرواری هەژدەهەمی ئاپریلی س������اڵی 1964، رۆژنامەی 
"لۆمۆند" وتووێژێکی س������ەبارەت بەو کتێبە لەگەڵ سارتێر باڵو 
کردەوە. سارتێر لە بەشێک لەو وتووێژەدا باسی واتای ئەدەبیات 
لە جیهانی برسیدا کرد و سەبارەت بە پابەند بوونی ئەو بەرانبەر 
بە مرۆڤە دابڕاو و برسیەکان قسەی کرد. لێرەدا هەڵبژاردەیەک 

لە قسەکانی سارتێر دەخوێنینەوە.
***

  لە جیهانی برس������یدا واتای ئەدەبیات چییە؟ دەبێ بوترێت کە 
ئەدەبیات هەروەکوو ئەخالق پێویستی بە هەمە گیری و گشتی 
بوون هەیە. لەبەر ئەوە، ئەگەر نووس������ەر دەیهەوێت خوێنەرانی بە 
گشتی خەڵک بن، دەبێ خۆی لە ڕیزی زۆرینەی خەڵکەکاندا 
دابنێت، واتە لە ڕیزی دوو ملیارد کەس������ی برسی، دەنا دەچێتە 
خزمەتی یەكێک لە چیینە بااڵدەس������تەکان و وەکوو ئەو چینە 
بااڵدەس������تە، دەبێتە چەوس������ێنەر. بۆ ئەوەی کە نووس������ەر وەها 
کۆمەڵی زۆری خوێنەری هەبێت، دوو رێگای لە بەرده مدایە:

  رێگای یەکەم: چاوپۆش������ی بۆ ماوەی������ەک لە ئەدەبیات، بە 
مەبەس������تی بارهینانی خەڵک. لە والتێک������ی وەکوو واڵتانی 
ئافریقایی کە کەس������انی پەروەردە ک������راو و بارهێنراویان نییە، 
ئەگ������ەر یەکێک ل������ەوان لە ئەوروپا دەرس������ی خوێندبێت، بە چ 
مافێک کاری مامۆس������تایی لە والت������ی خۆی ڕەت بکاتەوە؟ 
تەنانەت ئەگەر ئەو کارە بە نرخی لەدەستدانی توانا و خواستی 
نووسەرێتیش������ی تەواو ببێت. ئەگەر وەها کەس������ێک لە ئەوروپا 
دەست بکات بە رۆمان نووسین، بە بڕوای من کارەکەی شتێکە 
نزیک بە خیانەت. جگە لە هەندێ جیاوازی ڕووکەش، لە نێوان 
خزم������ەت کردن بە تاکی کۆمەڵ������گا و پەیامبەرێتی ئەدەبیات 

جیاوازیەک بوونی نییە.
  رێگای دووهەم: کە لە جیهانی ناشۆڕشگێری وەکوو فەڕانسە 
دەتوانرێت پەیڕەو بکرێت، ئەوەیە کە بۆ مەبەستی ئامادەکاری 
بۆ س������ەردەمێک کە هەموان توانای خوێندنیان هەبێت، نووسەر 
دەبێت بابەتەکان بە بنچینەترین ش������ێوە و ئاش������تی هه ڵنه گرترین 

جۆری خۆی باس بکات.
  سەرنج بدەن کە! من بە هیچ شێوەیەک ئەدەبیاتی پۆپۆلیستی 
کە تایبەت بە چینەکانی ژێردەستە، پێشنیار ناکەم. خەڵکیش 

دەبێ بۆ تێگەش������تن له  مەبەستی نووسەر تێبکۆشن. ئەگەرچی 
نووسەر دەبێ لە ئاڵۆز کردنی لێهاتووانەی وشەکان خۆ بەدوور 
بگرێت، بەاڵم ناتوانێت کە هەمیشە بابەتەکە بە ڕوونی بنووسێتەوە 
و بۆچوونە تازە و گوماناویەکانی خۆی بە شێوەی یاسا و ڕێسا 
کۆنەکان بنووس������ێتەوە. بۆ نموونە، من ماالرمێ بە گەورەترین 
ش������اعیری فەڕانس������ە دەزانم و کاتێکی زۆرم بۆ تێگەیشتن لە 
ش������ێعرەکانی ئەو داناوە، ب������ەاڵم بۆچوونی "هێرمتیس������م"انەی 
)ئاڵۆز کردنی ئانقەس������تی وش������ەکانی( ئەو پەس������ەند ناکەم و 
بە هەڵ������ەی دەزانم. هەڵبەتە بابەتگەلێکی ک������ە واتایان قورس 
بێت، ناچار خوێندنەوەش������یان قورس دەبێت. ل������ە الیەکی ترەوە، 
نابێ������ت وا بزانرێت کە خەڵک تەنیا خوازیاری بابەتگه لێکن کە 
خوێندنەوە و تێگەیش������تنیان ئاسان بێت، ئەزموونی تازەی کتێبە 
گیرفانیەکان ئەوەیان سەلماند. لەو کاتەوەی کە کتێبەکانم بە 
قه باره ی بچووک بچووک چاپ دەکرێت، گروپی خوێنەرانی 
بابەتەکانم گۆڕاون. ئێس������تاکە هێندێک نامه م لە کرێکاران و 
بەرنامە نووس������انی ئامێرەوە بۆ دێت، کە لە سەرنج ڕاکێشترین 

نامەکانە.
  تا کاتێ کە نووس������ەر نەتوانێت بۆ دوو ملیۆن کەسی برسی 
بنووسێت، تووشی شێوەیەک لە ئازار و ناڕاحەتی دەبێت. نووسەر 
دەبێت قەڵەمی خۆی لە خزمەتی چەوس������اوە و ستەم لێکراواندا 
بخاتە گەڕ. ئەوە کارێکە کە دەبێت نووس������ەر بیکات، دیسانیش 
پلە و پایەیەک وەرناگرێت. چوونکە دانیشتن لەسەر کورسی و 
پشتی زوڵم لێکراوان گرتن شاکار نییە. قارەمانێک لە رێگەی 
قەلەمەوە دروست نابێت. بە بڕوای من، گرنگ ئەوەیە کە نووسەر 
نابێت لە ڕاس������تیەکان و بابەتە بنچینەییەکانی سەردەمی خۆی 
بێ ئاگا بێت. بابەتی برس������یەتی جیهانی، بۆمبە ئەتۆمیەکان، 
بیگانە بوونی مرۆڤ لە خۆی، ئەوانە بابەتگەلێکن کە ئەگەر 
س������ەر تا پێی ئەدەبیاتی ئێمە نەگرنەوە جێگای سەر سوڕمانە. 

***

لە جیهانی برسیدا، واتای ئەدەبیات چییە؟
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 له  فارسیه وه : عه لی ئه حمه دپوور     

  ئای������ا یه كه م ئه ركی په یجویان������ی حه قیقه ت ئه مه  نییه  كه  
یه كس������ه ر بێ ئه وه ی سه یری چه پ و راس������ت بكه ن، خێرا 
به ره و خ������وددی حه قیقه ت بڕۆن؟ ئای������ا وتنی حه قیقه ت له  
قاڵبێكی فه رمایش������یی و داس������ه پاو دا به مانای فه رامۆش 
كردنی نییه ؟ حه قیقه ت هه روه ك تیشك، خۆ به كه مگر نیه ؟ 
ئه ویش له به رامبه ر كێ ده ب������ێ له خۆبردوو بێت؟ له به رامبه ر 
خۆیدا؟ حه قیقه ت، درۆ و ناڕاس������تیی رسوا ده كات. كه واته  

ئایا نابێ دژی درۆ بوه ستێته وه .
  ئه گه ر له خۆبردوویی، خه س������ڵه تی توێژینه وه  بێت؟ زۆرتر 
نیش������انه ی ترس������ه  له  حه قیقه ت تا ترس له  دژه  حه قیقه ت. 
خۆش������كێنیی له  هه ر هه نگاوێكی دا وه ك س������تۆپ وایه  و 
فه رمان به  توێژه ر ده دا له  ئاست لێكۆڵینه وه كه ی دا بله رزێت. 
له خوبردوویی له مپه رێكی سه رڕێی گه یشتنه  به  حه قیقه ت.

  س������ه ره ڕای ئه مه ، حه قیقه ت، شتێكی گشتییه  به  پانتایی 
هه موو جیهان، هی من نییه ، هی هه موانه .

  ئه وه  حه قیقه ته  من به  خاوه ن ده كات، نه ك من ئه و... دارایی 
من بریتی یه  له  ش������ێواز) به یانی حه قیقه ت(، ش������ێوازی) 
فۆڕم(، تاكایه تی مه عنه وی منه . ش������ێواز هه مان مرۆڤه . 
س������ه یره ! یاسا حه قی نووس������ینم پێ ده دا، به اڵم بۆم دیاری 
ده كات كه  به  ش������ێوازێك جیا له  ش������ێوازی خۆم بنووسم! من 
ده توانم س������یمای زه ینی خۆم پیشان ده م، به اڵم سه ره تا ده بێ 
چین و چروكی رێگه  پێدراو و ته شریفاتی به سه ردا بسه پێنم.
  رووخساری كامه  مرۆڤی به  ویژدان له م ناچاركردنه  سوور 
نابێته وه  و شاردنه وه ی سیمای خۆی له  ژێر عابا پێ باشتر 
نه بێت؟ عه با النیكه م ده توانێ رووخس������اری كه س������ێكی وه ك 
ژووپیتێر بش������ارێته وه ، رازیبوون به  چین و چروكی ناراست و 
ته شریفاتی، وه ك ئه وه یه  به  زلله  رووخسارمان سوور بكه ینه وه . 
ئێوه  فره چه ش������نی پڕتین وتوانای له بن نه هاتووی  سرووشت 
ستایش ده كه ن. ئێوه  له  گوڵی سوور بۆنی وه نه وشه  چاوه رێ 
ناكه ن، به اڵم گه ره كتان������ه  به پیتترینیان_ واته  زه ین_ ته نها 
یه ك جۆر بێت؟ من مرۆڤێكی ش������ۆخ ته بعم، به اڵم یاسا وا 

ده خوازێ له  كاتی نووس������ین دا سه نگین بم. باكم نیه ، به اڵم 
یاسا گه ره كیه  قه ڵه می من له خۆبردوو بێت، ره ساسیی سه ر 
ره ساس������یی، ته نها ره نگێ له  ئازادیی كه  یاسا رێگه م ده دا 

به كاری بێنم.
  هه ردڵۆپێكی ش������ه ونم له ژێر تیش������كی هه ت������او، چه نده كا 
ره نگی بێ كۆتای تێدا به دی ده كه یت، به اڵم هه تاوی زه ین 
ل������ه  تاك دا كه  ناب������ێ بێجگه  له  ره نگ������ێ بنوێنێ، ئه ویش 
ره نگێكی ره س������میی و رێگه  پێدراو بخوڵقێنێت! گه وهه ری 
زه ین ب������ه رده وام زات������ی حه قیقه ته  و ئێوه  چ������ی ئه كه ن به م 
گه وهه ره ؟ له  خۆبردوویی گش������تیی زه ین، عه قڵه ؟ گۆته : 
ته نیا كه موكورته كان له خۆب������ردوون. ئێوه ش ده تانهه وێ  هه ر 
ئه م به اڵیه  به س������ه ر زه ین بێنن؟ له خۆبردوویی گشتیی زه ین، 
عه قڵه . ئ������ه م ئازادمه ندیی������ه  جیهان داگ������ره ی كه  له  هه ر 
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  ئازادی������ی زات������ی مرۆڤه ، هه تا ئه و جێی������ه ی كه  ته نانه ت 
دوژمنه كانیش������ی وه دی دێنن. هه ڵبه ت ه������اوكات له گه اڵ 
به گژداچوون������ه وه ی حه قیقه ته كه ی. ئ������ه وان ده یانهه وێ  ئه و 
ش������ته ی وه ك زێره وشانی سرش������تی مرۆیی توریان داوه ، له  
پله ی بااڵترین گه نج دا بۆ خۆیانی پاوان بكه ن. هیچكه س 
دژبه  ئازادیی) به گش������تیی( ناجه نگێت، كه س������ه كان  النی 
زۆر ل������ه دژی ئازادیی خه ڵكانیتر ده جه نگن. به وپێیه  هه موو 
جۆره كانی ئازادیی، ب������ه رده وام بوونیان هه بووه . ته نها جاری 
وایه  به شێوه ی جیاوازییه كی تایبه ت و جاری واشه  به شێوه ی 

مافێكی گشتیی.
   ) ....( مه سه له  ئه وه  نییه  كه  ئایا ئازادیی چاپه مه نییه كان 
ده بێ بوونی هه بێ ، چونكه  ئه م" ئازادی"یه  به رده وام هه بووه ، 
مه سه له  ئه وه یه  كه  ئایا ئازادیی چاپه مه نییه كان، ئیمتیازاتی 
چه ند كه سێكه ، یان جیاوازیی زه ینی مرۆیی) به  گشتیی(. 
مه س������ه له  ئه وه یه  ئه وه ی بۆ هه ندێك ناحه ق������ه ، وا هه یه  بۆ 

خه ڵكانێكی تر  ماف به  هه ژمار بێت؟)....(.

له  ستایشی چاپه مه نیی ئازاد دا

  كارل ماركس                         
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  سانسۆڕی ده روونیی حه قیقه تی ئازادیی چاپه مه نییه كان، 
ره خنه یه . ره خنه  وش������یارییه كه  كه  ئازادیی چاپه مه نییه كان 

خۆی به رپای ده كات.
   خوددی سانس������ۆڕیش قه بوڵیه ت������ی كه  خۆی ئامانج نیه  
و زات������ه ن خاوه نی هیچ ش������تێكی باش نیه  و ل������ه  ئاكام دا 
له س������ه ر بنه مای" ئامانج پاس������اوكه ری كه ره سه یه " وه ستاوه . 
به اڵم ئامانجێكیش كه  كه ره س������ی ناته ندرووس������تی گه ره كه ، 

ئامانجێكی درووست نییه .)...(.
  ب������ۆ به رگریی له  ئازادیی له ه������ه ر بوارێك دا، هه روه ها بۆ 
لێتێگه یشتنی، ده بێ سرشتی زاتیی ئازادیی به بێ  سه رنج 
دان به  پێوه ندیه  ده ره كیه كانی له به رچاو بگرین. به اڵم ئایا ئه و 
چاپه مه نییه ی كه  خۆی تا رێزه ی پیش������ه یه ك داده شكێنێت، 
به  زاتی خۆی وه فاداره  و له س������ه ر بنه مای سرووشتی خۆی 

ده جوڵێته وه  و ئازاده ؟
هه ڵبه ت شك له وه دا نییه  كه  نووسه ر ده بێ بۆ ژیان و نووسین، 
پ������اره  و داهاتی هه بێت، به اڵم به  هیچ له ونێك نابێ  له  پێناو 

پاره دا بژی و بنووسێت. 
  پڕانژه  ) شاعیر و ئاوازبێژی فه ڕانسه یی 178٠_1857 

( له  یه كێك له  ئاواوازه كانی دا ده ڵێ:
من بۆ ئاواز ناژیم

گه وره م ئه گه ر جێگه كه م بگریته وه 
له  پێناو ژیان دا ئاواز ده خوێنم

  هه ڕه شه  شاراوه كه ی ئه م گۆرانییه ی سه ره وه ، ئه م دانپێیانانه  
كۆمێدیایه ی له خۆگرتووه  كه  ش������اعیر له گه ڵكوو ش������یعری 

بۆی ده بێته  ئامراز، ده چێته  ژێر باری خۆفرۆشی.
  نووسه ر به هیچ بارێك كاره كانی خۆی به  ئامراز نازانێت. 
كاره كانی ته نه������ا ئامانجێكن و به س. ئ������ه و به رهه مه كانی 
بۆخۆی و بۆ خه ڵكانێكیتر وه ها ب������ه دوور له  به ئامراز بوون 
ده زانێت كه  ئه گه ر پێویس������ت بكات، ل������ه  پێناو مانه وه یان دا 
خۆشی ده كاته  قوربانی و ئه م قسه یه ی واعیزی ئایینیش _ 
هه ڵبه ت به  پێچه وانه كه ی_ ده كاته   سه رمه ش������قی كاره كانی 
خۆی: له خوا په یڕه ویی بكه ، نه ك له  ئینس������انه كان. نووسه ر 
خۆی به ش������ێكه  له و مرۆڤان������ه ، به  پێداویس������تی و مه یلی 
مرۆیی������ه وه  )....(. یه ك������ه م ئازادی������ی چاپه مه نییه كان ئه و 
كاته یه  به  پیشه  نه كرابێت. نووس������ه رێك كه  چاپه مه نییه كان 
هه تا ئاس������تی ئامرازێكی ماددیی نزم ده كاته وه ، سزاواری 
ئه وه یه  ئه م كۆیله تییه  ده روونییه ی به  كۆیله یه تی ده ره كی یا 
سانسۆر، س������زا بدرێت. به  واتایه كی تر، سزای ئه و هه مان 

سانسۆڕه .
*سه رچاوه : ترجمه / محمد پوینده 

31



ن: واسگز
له  فارسیه وه : ڕازان

   " وه به رهێنانی سه رمایه داری له  گه ڵ هه ندێك له  بواره كانی 
وه به رهێنانی مه عنه ویدا دوژمنایه تی هه یه ، له وانه  هونه ر و 
شیعر". ماركس له  هه موو به رهه مه كانیدا به  ده یان جار باسی 
له  پێوه ندی هونه ر و سه رمایه داری) كاپیتالیسم ( كردووه .

  له وێ������وه  كه  بۆ ئ������ه و ڕه هه ندی جوانی ناس������ی الیه نێكی 
بناغه یی هه بوون������ی مرۆڤی له  خۆ ده گرت، چاره نوس������ی 
هونه ری������ش وه ك������وو ده رخ������ه ری وزه ی داهێنه رانه ی مرۆڤ 
له  كۆمه لگای س������ه رمایه داریدا گرین������گ بوو. ئه و دوای 
باس كردن له  ناۆرۆكی چه وس������ێنه رانه ی به رهه می مادی 
له  نیزامی س������ه رمایداریدا، وه بی������ری دێنێته وه  كه  ئاوا وه به ر 
هێنانێك" له  گ������ه ل بوارگه لێكی دیاری كراوی وه به رهێنانی 
مه عنه ویدا وه ك هونه ر و ش������ێعر دوژمنایه تی هه یه . ماركس 
ل������ه " بیردۆزه كانی زێده باییدا" پێداگری له  س������ه ر دوژمنی 
س������ه رمایه داری له گ������ه ل هون������ه ردا ده كات������ه وه ، تاوه كوو به  
ئێستۆرچ ئابووری ناسێك كه  له  یه كه مین ده یه كانی سه ده ی 
نۆزده یه م������دا ژیاوه  و ئه مرۆ له  بیر كراوه ، بیس������ه لمێنێ كه  
پێوه ن������دی نێوان وه به رهێنانی م������ادی و وه به رهێنانی فكری 
هێنده  كه  ئ������ه و بیری لێ كردوه ته وه  س������اكار نییه . له  گه ل 
ئه وه ی ئه م دوو بواره  وه ك دوو جۆر وه به رهێنان گرێ دراو بووه  
به  چوارچێوه  گه لێكی تایبه تی رێكخستنی كۆمه الیه تیه وه ، 
ماركس له  سه ر ئه وه  س������وور بوو كه  وه به رهێنانی مادی له  
چوارچێوه وه ی پێوه ندییه كانی سه رمایه داریدا نه وه ك رێگه ی 
گه ش������ه  كردنی هونه ر روون ناكاته وه ، به ڵكوو به  ئه نقه ستیش 
به ربه س������ت له  سه ر رێگه ی گه ش������ه یدا دروست ده كات. بۆ 
گه شه ی جۆرێكی په ره س������ه ندوو تر له  وه به رهێنانی مادی، 
پێویستیه كی بێ ئه مالو ئه والمان به  هونه رێكی باشتر نییه  
و، ئه گ������ه ر له  هه ندێ حاڵه تی تایبه تدا  ئافراندنی هونه ری 
بپشكوتێ هۆكاری ئه وه  وه به رهێنانی مادی سه رمایه داری 
نیی������ه . به ڵكوو ئه م پش������كووتنه  رێك به  ئاراس������ته ی دژی 

وه به رهێنانی مادیدا وه دی هاتووه  .
  ماركس به  ش������ێوازێكی گالته  پێكه رانه  ده ڵێت: ئه م شێوازه  
گه ش������ه  كردوتره ی وه به رهێنانی ماده "  ب������ه ره و خه یاڵی بێ 
بنه مای فه ره نس������یه كانی س������ه ده ی هه ژده یه م ده رگای لێ 
ده كرێته وه . له  گه ڵ ئه وه یدا كه  ئێمه  له  زانستی میكانیك و 

زانست گه لی هاو شێوه دا له  پێشینیان پێشكه وتوترین، چما 
نه مانتوانیوه ) چه شنی ئه وان ( حیماسه  دابێنین؟ له  جێگای 

ئیلیاد، هانریاد )2( مان هه یه  )3( 
  ماركس هه ر له و كتێبه یدا باس له  ناكۆكی نێوان هونه ر و 
سه رمایه داری ده كات، به اڵم ناڵێت كه  ئه و ناكۆكیه  له  چی 
پێكهاتووه . یان به  س������ه رنجدان به  تایبه تمه ندی وه به رهێنانی 
س������ه رمایه داری) ئه م ناكۆكییه ( پێناس������ێكی بناغه یی بۆ 
ده كرێ یان نا. هه روه ها روون������ی ناكاته وه  كه  ئه م ناكۆكییه  
تا چ ئاس������تێك گه ش������ه ی هونه ری س������نوردار ده كات، یان 
ل������ه  كوێدا ئیتر ناتوانێت ببێته  رێگر له  به رده م پش������كووتنی 
هونه رێكی مه زندا. ئه م خاڵه ش ته نانه ت س������ه باره ت به  ئه و 
بارودۆخه  خراپه ی كه  هونه رمه ندی) ژێر س������ولته ی نیزامی 

سه رمایه دای ( تێیدا به سه ر ده بات، ده گونجێت. 
  به اڵم ئه م پرسیارانه  بێ واڵم نییه ، هه ر چه ند كه  له وانه یه  
نه كرێ������ت ئ������ه و واڵمانه  به  روونی ل������ه م كتێبه ی ماركس دا 
بدۆزرێته وه . به م حاڵه شه وه  ده كرێت واڵمی پێبدرێته وه . به اڵم 
ده بێت س������ه ره تا له  به رهه مه  ج������ۆراو جۆره كانی ماركس دا، 
لێكدانه وه كانی ئه و س������ه باره ت به  پێوه ندی������ی نێوان هونه ر و 
ئابووری و سروش������تی وه به رهێنانی سه رمایه داری، پێوه ندیی 
نێوان وه به رهێنان و به  كارهێنان. ناكۆكی نێوان كاری خوڵقاو 
و كاری نامۆك������راو. هه روه ها پێوه ن������دی نێوان هونه ر  و كار 
كۆ بكه ینه وه  و، پاش������ان به  دڵ فراوانیه وه  هه مووی به  ناوی 

ماركسه وه  پێشكه ش بكه ین. 
  له  الپه ره كانی تردا هه وڵ ده ده ین كه  به  پێی نوس������راوه كانی 
ماركس، زناك و سروش������تی دژایه تی سه رمایه داری له  گه ل 
هونه ردا روون بكه ین������ه وه . به اڵم پێش باس كردن له م بابه ته ، 

دوژمنایه تی وه به رهێنانی سه رمایه داری له گه ڵ هونه ر
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ده بێت دوو چه مك س������ه باره ت به  پێوه ندی نێوان وه به رهێنانی 
س������ه رمایه داری و  وه به رهێنان������ی هونه ری، ك������ه  له وانه یه  
سروشتی راسته قینه ی ناكۆكی نێوان هونه ر و سه رمایه داری 
بش������ارێته وه ، وه ال بنێی������ن. یه كێ������ك ئه وه ی ك������ه  ناكۆكی، 
ده رهاوێش������ته ی یاسای گه شه ی نایه كس������انی وه به رهێنانی 
هونه ری و وه به رهێنانی مادییه ) ئه م خاڵه ش ماركس روونی 
كردوه ت������ه وه (، هه روه ها ئه وه ی كه  ئ������ه م ناكۆكییه  ئه مریكی 
ئایدولۆژیكیه ، واته  ناكۆكی نێوان ئایدولۆژیای هونه رمه ند 

و ئایدۆلۆژیای سه رمایه داری. 
یاسای گه شه ی نایه كسانی هونه ر و ئابووریی 

  ماركس به  وه بیرهێنانه وه ی ئه و مه سه له یه ، كه  وه به رهێنانی 
سه رمایه داری دوژمنی وه به رهێنانی بیرمه ندانه یه ، پێداگری 
له وه  ده كات كه  ئه م ناكۆكییه  به  تایبه ت س������ه باره ت به  هونه ر 
راسته . ش������ایانی باسه  كه  قه باره ی ئه م ناكۆكییه  له  هه موو 
بواره كان������ی وه به رهێنانی بیرمه ندانه دا به  ش������ێوازێكی هاو 
ئاست هه ڵناسه نگێندرێت. ده كرێت لێره دا به  پێی لێكدانه وه ی 
ماركسیس������ته  بنه ما خوازه كان ئه م خاڵه شی پێ زیاد بكه ین 
كه  وه به رهێنانی مادی سه رمایه داری له  گه ل هه موو به شه  
جۆراوجۆره كانی وبه رهێنانی بیرمه ندانه دا هاوئاست دژایه تی 
ناكات. به ڵك������وو به ش گه لێك ل������ه  وه به رهێنانی بیرمه ندانه  
پارێزراو ده بێ������ت و ته نانه ت وه به رهێنان������ی مادی یارمه تی 
ده ری ب������ه ش گه لێك له  وه به رهێنان������ی بیرمه ندانه ش ده بێت. 
بۆ وێنه  زانس������ت و له وانه ش زانس������تی سروش������ت ناسی، له  
به س������تێنی پێوه ندییه كانی س������ه رمایه داریدا گه شه  ده كات و 
په ره  ده س������تێنێت. زانس������ت له  روانگه ی ماركسه وه  ئه و وزه  
بیرمه ندانه یه ، كه  پاڵنه ر و پش������تیوانی گه شه ی وه به رهێنان 
مه رجی پێویس������تی گه ش������ه  كردنیش������یه تی. له والیش������ه وه  
وه به رهێنانی مادیش هۆكاری س������ه ره كی گه شه ی زانسته . 
هه لخرێنه ری  س������ه رمایه داری  وه به رهێنانی  داواكارییه كانی 
بێ ئه مالو ئه والی گه ش������ه ی زانست ده بێت. ره نگه  بتوانین 
بڵێین كه  چاره نوس������ی زانس������تی نوێ به  قورسی گرێدراوه  
به و له مپه ره  زانس������تیانه وه . واته  ئه و له مپه رانه ی كه  خۆیان 
زاده ی گۆرانی سروشتین له  سه رهه ڵدانی سه رمایه داریه وه  تا 
سه یته ره  په یا كردنی. دواتر ئه بینین كه  بوارێك له  بواره كانی 
وه به رهێنان������ی بیرمه ندانه ، واته  زانس������ت وه ك ده رئه نجامی 
گه ش������ه ی وه به رهێنانی مادی پێش ده كه وێت و وه به رهێنانی 
مادی پێش������كه وتووتر ده كات، ده رده كه وێت. زانست هه نگاو 
ب������ه  هه نگاو  و، له گه ڵ وه به رهێنانی مادی پێش ده كه وێت. 
گه ر نه گونجاوی گه لێكیش له  نێوان زانست و وه به رهێنانی 
مادیدا هه بێ�������ت هێنده  به رچاو نییه  و ل������ه  بواره كانی تری 

وه به رهێنان������ی بیرمه ندان������ه دا خۆی ده رده خ������ات. به  هۆی 
پێوه ندیی نێوان زانس������ت و وه به رهێنان������ه وه  پێكه وه  گونجانی 

نێوان ئه م دوانه  زیاتره .
  هونه ر و ئه ده بیات راسته وخۆ واڵمده ره وه ی داواكارییه كانی 
وه به رهێنانی مادی نیین، وه به رهێنانی مادیش ناراسته وخۆ 
دی������اری كه ری ناوه رۆك یان رواڵه ت������ی به رهه می هونه رییه ، 
نه  وه ك ئاراسته ی گشتی گه ش������ه  كردنی هونه ری دیاری 
ب������كات، یا وه ك������وو ده ری بخ������ات ئاخوو ئ������ه و هونه ره  له  
كۆمه ڵگایه ك������ی دیاری كراودا ده پش������كوێت یا نا. ده كرێت 
له  نێوان پێش������كه وتنه كانی كیمیا له  س������ه ده ی نۆزده یه مدا و 
داواكاری پیشه ی رستن و چنییندا, پێوه ندییه ك ببیندرێت. 
یان له  نێوان پێش������كه وتنی فیزیای ناوه كی و به  كارهێنانی 
ئاشتیخوازانه  و شه رئه نگێزانه یدا پێوه ندییه ك بدۆزرێته وه ، به اڵم 
ناكرێت له  نێوان رۆمانتیسیسمی سه ره تای سه ده ی نۆزده یه م 



و بارۆدۆخ������ی وه به رهێنانی ئه و كاته ، یان له  نێوان هونه ری 
تایبه تی زه مان������ه ی ئێمه و وه به رهێنانی مادی س������ه رده مدا 
پێوه ندیه كی راسته وخۆ بدۆزرێته وه  و تووشی ئه و روكه شبینیه  
عامیانه ی كه  ئینگلس ره خنه ی لێده كات نه بین. مه قس������ه د 
ئه وه  نییه  ك������ه  هونه ر پێوه ندی به  هێ������ز گه لی وه به رهێنه وه  
نییه . ئ������ه م هێزانه  دوا جار كاریگه ی خۆیانیان هه یه . به اڵم 
گه شه ی بیرمه ندانه  له  به  سه ر كردنه وه ی نیهایدا ده گه رێته وه  
بۆ) ژێرخانی( ئابوری و پێوه ندیی به وه وه  هه یه . به اڵم هونه ر 
و ئه ده بیات به شێك له  گش������تگیریه كی كۆمه اڵیه تی ئاڵوز 

پێكدێنن كه  له وێدا به  شێوازێكی 
سروشتی هه م له  گه ڵ ژێرخانی 
ئابوری، هه میش له  گه ڵ چڵ و 
چێوه كانی سه رخانی ئایدۆلۆژیادا 
به  یه ك ده گه نه وه . دوا وته  ئه وه یه  
كه  هونه ر و ئه ده بیات له  حالێكدا 
كه  هێشتا گرێدراون به  ئابووریه وه ، 
سه ربه خۆیییه كی رێژه یشیان هه یه , 
كه  زۆر به رباڵوتر له  سه ربه خۆیی 
زانسته . ئاستی ئه و سه ربه خۆییه  
راس������ته وخۆ له  رێگای ژماره ی 
ئه ڵق������ه ی ئ������ه و زنجیران������ه وه  كه  
هونه ر و ژێرخانی ئابوری پێكه وه  

ده به سێته وه  ده خه مڵێندرێت. وه به رهێنانی بیرمه ندانه  چه ن له  
وه به رهێنانی مادی دورتر بكه وێته وه ، نه گونجاویه كی زیاتر 
له  گه ڵ گه ش������ه ی هونه ری و گه ش������ه ی ئابوریدا دروست 
ده كات. ئ������ه م بابه ته  ل������ه  نه گونجاوی������دا ده توانێت بگات به  
سه رترین ئاست. بۆ وێنه  هونه ری یونانی له  كۆمه لگایه كدا 
گه ش������ه ی كرد كه  تایبه تمه ندیه كه ی ئاس������تی له  خواره وه ی 

هێزه كانی وه به رهێنان بوو.
  هۆكاری ئه م گه ش������ه  نایه كسانه " كه  ماركس نه  وه ك ته نیا 
له  رێگای هونه ری یونانییه وه ، به ڵكوو له  رێگای هونه ری 
شكسپیه ریش������ه وه  روونی كرده وه " ده بێت به  ناسینی سروشتی 
نێوه نجیانه ، واته  ئه ڵقه كانی نێوان) ژێرخان( و سه رخان روون 
بكه ین������ه وه ، نه وه ك له  هێزه كان������ی وه به رهێنانی مادیه وه . له و 
نێوه نجیانه  كه  ماركس سه باره ت به  هونه ری یونانی ئاماژه ی 
پێ������ده كات چه مكێكی تایبه تیه  له  سروش������ت) له  روانگه ی 
یونانیه كانه وه (. هه روه ها ئ������ه و پێوه ندییه  كۆمه اڵیه تیانه  بوو 
كه  ب������ه  هاندان������ی وزه ی خه یاڵی) یونانییه كان( ئوس������توره  
یونانییه كانی پێكهێنا. واته )ئاگر دان و زه وی دووگیان(ی 

هونه ری یونانی دێرین. 

  له  ب������ه ر ئه و هۆكارانه ی كه  وه به رهێن������ان له  كۆمه لگای 
یونان������ی دێرین دا خۆی له  خۆی������دا و به  ته نیایی هۆكاری 
مه زنیه تی هۆن������ه ری یونانی نه بوو، ئێم������ه ش نابێت هه وڵ 
بده ی������ن كه  هۆكاره كانی گه ش������ه ، ی������ان الواز بوونی هونه ر 
ل������ه  كۆمه ڵگای س������ه رمایه داریدا گرێ بده ی������ن به  نیزامی 
وه به رهێنانی س������ه رمایه داریه وه . لێره شدا ده كرێت گه شه  یان 
الواز بوونی هونه ر  به  ته نیا له  رێگای سروش������تی تایبه تی 

نێوه نجیه كانی، نێوان ئابوری و هونه ره وه  بناسین.
  دژایه تیه ك كه  ماركس له  نێوان وه به رهێنانی سه رمایه داری 

و هون������ه ردا ده یبینێ������ت له  نێ������وان وه به ر هێنان������ی مادی و 
وه وبه رهێنانی هونه ریدا پێوه ندییه كی نه رێنی دروست ده كات. 
به اڵم لێره دا ئه م نه رێنی بوون������ه  ده رئه نجامی ئه و نێوه نجییه  
جۆراوجۆرانه ی كه  گه ش������ه ی نایه كسانی هونه رو ئابووری 
ده رده خ������ات نییه ، به ڵك������وو كه م ت������ا زۆر ده رئه نجامی ئه و 
بارودۆخه یه  كه  خودی وه به رهێنانی س������ه رمایه داری تێیدا به  
س������ه ر ده بات. ئاوا نه رێنی بونێ له  بارودۆخی وه به رهێنانی 
پێش له  س������ه رمایه داری دا چه شنی بارودۆخی كۆمه ڵگای 
یوناندا نابینین. به  پێی یاسای گه شه ی نایه كسانی هونه ر 
و ئابووری له  كۆمه ڵگایه كدا كه  الیه نی ئابووری ئاس������تی 
له  خواره وه یه  پشكوتنی هونه ری ده توانێ زیاتر له و ئاسته ی 
بێت كه  كۆمه ڵگایه كی خاوه ن ئابووری گه ش������ه  په یدا كردوو 
ده توانێ������ت پێی بگات. نمونه یه ك ك������ه  ماركس له  هونه ری 
یونانی ده یهێنێته وه  به  جوانی ئه م راستیه  ده رده خات. له  هیچ 
كۆمه ڵگایه كی پێش سه رمایه داری دا وه به رهێنانی هونه ری 
له  خۆی������دا دژایه تیه كی له گه ڵ هونه ردا نه بووه ، ته نانه ت له  
كۆمه ڵگای سه ره تایش������دا واته  ئه و سه رده مانه ش كه  هونه ر 
زۆر راس������ته وخو پێوه ندیی به  وه به رهێنانی مادییه وه  هه بوو، 
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به و ش������ێوازه  نه بووه . له  واقیعدا دژایه تی وه به رهێنانی مادی 
له گه ڵ هونه ردا ته نیا له  كۆمه ڵگای له  ژێر سوڵته ی نیزامی 
سه رمایه داری دا به رچاو ده كه وێت. به  پێی بۆچوونی ماركس 
له  سروشتی خۆیدا روگه یه كی كۆمه اڵیه تی ئابوریه ، كه  له  

گه ڵ هونه ر نامۆ و ناكۆكه . 
  كاتێك ل������ه  كۆمه ڵگا ناس������ه رمایه داریه كاندا وه به رهێنانی 
م������ادی و وه به رهێنانی هونه ری ب������ه ره و ناكۆكی چووه  ئه م 
ناكۆكیی������ه  تایبه تمه ندیه كی س������ه ره كی نه بووه ، واته  ره گ و 
ریشه ی راسته وخۆ له  سروش������تی رێكخستنی ئابووری ئه و 
دووانه دا نه بووه ، به ڵكوو ریش������ه ی له و تۆره  ئاڵۆزه دا بووه  كه  
نێوه نجی بووه  و هونه ری به  ژێرخانی ئابوورییه وه  به ستوه ته وه . 
وت������ی وه به رهێنانی س������ه رمایه داری  س������ه رده مێك ماركس 
دژی هونه ره  ئ������ه و دژایه تییه  ده یتوانی ب������ه  هه ڵه  ته نیا له  
ده ركه وتنی یاسای گه ش������ه ی نایه كسانی هونه ر و ئابوریدا 
مانا بكرێته وه ، به اڵم ئ������ه م دیارده یه  هه رگیز ده رخه ری ئه و 
یاسایه  نییه . له  راستیدا به ستێنی ئه م یاسایه  به و شێوه یه ی 
كه  ماركس روون������ی كردوه ته وه  وا نییه  كه  جۆرێكی تایبه ت 
له  وه به رهێنانی مادی له  خۆیدا كوش������ه نده  یان گیان به خش 
بێت بۆ هونه ر. هه روه ها ئه م یاس������ایه  ده رخه ری بارودۆخێك 
نییه  كه  ئوسلوبێكی تایبه ت له  وه به رهێنان بتوانێت ئه م جۆر 
یان ئه و جۆره كه ی تری هونه ری لێبكه وێته وه . تاقه  ش������تێك 
كه  ده كرێت ئه م یاسایه  ده ری بخات زاڵ بوونی وه به رهێنانی 
مادی هونه ره  به  ده ره جه یه ك  خوارتر یا س������ه رتر له  گه شه ی 
هێ������زه  كۆمه اڵیه ت������ی و ئابووریه كان. بی������ردۆزه ی دژایه تی 
س������ه رمایه داری له گه ڵ هونه ر، پێوه ندییه كی راسته وخۆ له  
نێ������وان ئابووری و هون������ه ردا پێكده هێنێت ك������ه  پێوه ندییه كی 
نه رێنیه ، واته  وه به رهێنانی س������ه رمایه داری له  ناخی خۆیدا 
له گه ڵ هونه ر ناكۆكه . له  حالێكدا ئه م باسه ی دوایی یاسای 
نایه كسانی هونه ر و ئابووری ده سه لمێنێت. بۆ وێنه  ده كرێ�ت 
شكلێكی پێشكه وتووتری وه به رهێنان له  ته نیشت هونه رێكی 
كه م بایه خدا  بوونی هه بێ�ت و وا ده ركه وێت كه  ئه وه  به رێكه وت 
بێت له و یاس������ایه دا. چونكه  ئه م نه گونجاویه  له  قوناغه كانی 
گه ش������ه یدا ریش������ه ی هه ر له و تایبه تمه ندییه ی وه به رهێنانی 
مادیدای������ه . وا ده رده كه وێت س������ه ربه خۆیی ریژه یی هونه ر به  
سه رنجدان به  بنه ما ئابووریه كه ی له  نێو ببات. به اڵم له  چه ند 
سه ده ی رابردوودا راستیه كان پیشانی داوین كه  وه به رهێنانی 
س������ه رمایه داری له  ناخی خۆیدا دژی هونه ره , به م حاڵه شه وه  
هونه ر ل������ه  بارودۆخی ژێ������ر حاكمیه تی سه رمایه داریش������دا 
پشكوتووه  و گه شاوه ته وه ) بالزاك، تولستۆی، ویتمه ن، پوو، 
سێزان و هی تر ( هه ر له م نیزامه دا ده ركه وتوون و ئه مرۆش 

ئه م گه شه یه  درێژه ی هه یه ) توماس مان، فاكنێر، پیكاسۆ، 
چاپلین ( و به  ده یان نمونه ی تر.

  ئه م قس������انه  به و مانایه  نییه  كه  هونه ر به  شێوازێك په ره ی 
گرتووه  كه  ئیتر له گه ڵ شكڵێكی پێشكه وتووتری وه به رهێناندا 
بگونجێ�ت، به ڵكوو به  عه كسه وه  گه شه ی نایه كسانی هونه ر 
به  سه رنجدان به  وه به رهێنان چیه تیه كه ی هه ڵده سه نگێندرێت. 
چونكه  به وه شه وه  كه  راسته  هونه ر ته نانه ت كاتێك وه به رهێنانی 
س������ه رمایه داری له و په ری ده سه اڵتدا بێت درێژه  به  گه شه ی 
خۆی ده دات. به اڵم ئه م گه ش������ه یه  هۆكاری ئابووری نییه  
ئه م راس������تییه ی كه  هونه ر ده توانێ�ت ئاوا درێژه  به  عومری 
بدات ناكۆكی نێ������وان وه به رهێنانی م������ادی و وه به رهێنانی 
هونه ری ناگۆرێت، چونكه  ئه و ناكۆكییه ی ئێمه  باسی لێوه  
ده كه ین ئه و ناكۆكیه  كاتی و نابنه ماییه  نیییه  كه  ده كرێت به  
گۆرانی الوه كی له  تایبه تمه ندی وه به رهێنانی سه رمایه داری 
و هه ر له و نیزامه دا به  س������ه ریدا زاڵ بیت, به  عه كسه وه  ئێمه  
باس������ی ناكۆكییه كی بناغه یی تر ده كه ین و هونه ر ته نیا به و 
مه رجه  گه ش������ه  ده كات كه  بتوانێ�ت له  ژێر چنگ و په لی 

وه به رهێنانی سه رمایه داری دا خۆی ده رباز كات.
-----------------------------------------------

سه رچاوه كان:
1 -كارل ماركس بیردۆزه كانی زێده بایی) چاپی مۆس������كۆ، 

به شی یه كه م الپه ره ی 285 ( 
2 -ئیلیاد حیماسه یه كی به رهه می هومیر شاعیری یونانی 
و هانریاد شاعیری فه ره نسی سه دی 17, كه  باسی ژیانی 

هانری چواره می تیێدا هۆنراوه ته وه  
س������ه رچاوه ) كتاب جمعه ( ژماره ی 1٠ ره زبه ری 1358ی 

هه تاوی 

***
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ن: فریشتە حەزرەتی
 و: هیوا 

  لەمێژ س������اڵە کە دەمهەوێ وەکو ژنێك لەس������ەر چارەنووس������ی ژن بوون، ژنانە ژیان و ژنانە مردن لە 
بەس������تێنی فەرهەنگێکی وەحشی کە خۆشم لەوێوە هاتوم، بنوسم و ئەو حەسرەتە خەوتووەی کە لە دڵم 
دا هەرچەن������د جارێک بە بینینی وێنەیەک یان کلیپێک هەروەک ئاهێکی تاڵ و هەروەک روباری 
فرمێسک وەرێ دەکەوێ لەگەڵ کەسگەلێکی وەک خۆم کە قورسایی ئەم حەسرەتە هەست پێدەکەن، 
بەش بکەم. س������ااڵنێکی زۆرە کە دەمهەوێ لەسەر مافی ژنان بنوسم بەاڵم بەداخەوە ئێمە مەحکومی 

ژیان به سه ربردن لە واڵتێکین کە پیاوەکانیشی لە مافەکانی خۆیان بێ ئاگان.
  هەرچەن������دە کە ژنانە ژیان لە پانتایی مێژووی مرۆڤایەتیدا لەگەڵ ڕەنج و کوێرەوەری تێکەڵ بووە، 
بەاڵم لەم سەردەمەی کە ئێستا ئێمە تیایدا دەژین، هەزاران تراکت و هەزاران داکۆکیکار بۆ ژینێکی 
مرۆڤانەتر گوێی ئێمەیان کەڕ کردووە و لەوەها س������ەردەمێک دا، تیرباران کردن، لێو و نینۆک برین، 
ئاگر تێبەردان و کوشتنی ژن بەو تۆمەتەی کە بۆ پیاوان گوناه نیە، شەپۆلێک لە حەسرەت لە دڵی 

مرۆڤ دا دروست دەکا و هەستی مرۆڤ گوللە باران دەکا. 
  ش������تێک ک������ە تورەی منی تا س������نوری تەقینەوە گەیاند، بینینی کلیپێک ب������وو کە لە دواهه مین 
هەناس������ەکانی نەجیبەدا بینیم، ئەو زۆر بێدەس������ەاڵتانە لە بەرامبەر روانین������ی بێڕەحمانەی مرۆڤە دڵ 
ڕەقەکاندا، گوللە باران کرا و لەناو ش������ەپۆلی خوێنی خۆیدا س������ەمای کرد. مرۆڤ گەلێک کە لە 
نزیکەوە خەریکی سەیرکردنی ئەم شانۆ دڵتەزێنە بوون، بە بینینی ئاخرین جوڵەکانی دەستی نەجیبە، 
سەماو هەڵپەرکێیان دەکرد و لە بینینی مەرگی خوێناوی ئەو چێژیان وەردەگرت. بەاڵم تاکە کەسێک 
نەبوو کە لەو کاتەدا سەری دانەوێنێتە ناو کۆشیەوە و بۆ مەرگی نەجیبە دلۆپە فرمێسکێک برژێنێتە 

سەر گۆنای. 
  هەرچەندە کە نەجیبە ئاخرین هەناسەکانی خۆی لەناو شەپۆلی گۆماوی خوێنی خۆیدا وەسەماکردن 
خستبوو، بەاڵم ئەوە نەجیبە نەبوو کە بووە ئامانجی پێکانی وەحشیگەری و دواکەوتووی" بەڕبەڕیەت"، 
بەڵک������و ئەوە مرۆڤایەتی مرۆڤ، ویژدانی مرۆڤ وە هەروەها هەموو ژنانی ئەفغانس������تانی بوون کە 
لە ش������ێوەی نەجیبەدا گوللە باران کران و بوونە قوربانی. ویس������تم کە چەند دێرێک بۆ نەجیبە بنووسم 
هەرچەندە کە ئەو لێرە نیە، بەاڵم هەموو ژنانی ئەفغانس������تان نەجیبەن و هەر لەو چارەنووسەدا هەناسە 
دەدەن، لەسەر بەستێنی فەرهەنگێک کە نەجیبەی گوللە باران کرد، ئەوان هەموو رۆژێ خەمەکانیان 

دەست پێدەکاتەوە. 
  نەجیبەی ئازیز!

  تۆ ئیتر نه ماویت بەاڵم ناوت لەسەر رۆژنامە و گۆڤار و تەلەویزیۆنەکان باڵو بۆوە، ژنان خۆپیشاندانیان 
س������از کرد، پیاوانیش هەس������تیان بە تاوانباری کرد و بە هاواره کانیان ئەو کەسانەی کە تۆیان کوشت 
مەحکوم کرد. ئەم هاوار و هەست بە تاوانباری کردنە لەوانەیە تا چەند رۆژێکی تر بەردەوام بێت بەاڵم 
ئەوەی ڕاستیە ئەوەیە کە تۆ بە کاروانێکەوە پەیوەست بووی کە هێشتاش هەر هاتنە ریزی بەردەوامە و 
هەر رۆژە لەم یان لەو الی ئەفغانستاندا نەجیبەیەک ئەدرێتە بەر گوللە، بەردباران دەکرێ و گوێچکه  
و لووتی دەبردرێ و دوای ماوەیەک ناوی ئەبێتە سەردێری شوعار و سه ردێڕی هەواڵی ئەو کەسانەی 

کە لەم رێگایەوە خەریکی نان خواردنن. 

ژنانە ژیان لەسەر بەستێنی فەرهەنگێکی وەحشی دا
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  نەجیب������ە! تۆ نە یەکەمین ژنی کە لەبەرچاوی خەڵکانێکی زۆر ئەدرێتە بەر دەس������ترێژی گوللە و 
نە ئاخرینیشیانی کە چارەنوس������ی بە گوللە نوسراوەتەوە. لە بەستێنی ئەم فەرهەنگە مرۆڤ کوژەدا، 
هەزاران نەجیبە گوللە باران کراون، بەرد باران کراون، زمان و لووتیان براوە، بەاڵم تۆ لە س������ەردەمێک 
دا کە شوعاری بەها مرۆڤایەتیەکان خەریکە گوێی عاله م کەڕ دەکا، بەم مەحکومی ئه م چارەنووسە 
بووی. لەم واڵتە و لەم فەرهەنگەدا کە لە جیاتی مرۆڤ بوون، ترس، تیرۆر و کوش������تن بەرهه مدێنن، 
تەواوی ژن و کچه کان بە چارەنووسی تۆ مەحکومن و تەواوی ژنان و کچانی ئێمە نەجیبە گەلێکیترن 

کە پێش ئەوەی "لە چاوی ئەوانەوە" خەتایەکیان کردبێ بەم چارەنووسە دوچار کراون. 
  نەجیبە! غیرەت و توانای پیاوانی ئەم مەملەکەتە لە کوشتنی دایکان، خۆشکان و ژنان و کچاندایه  
کە مانا په یدا ده کات و ئەوانەی کە تۆیان کوشت، براکانت بوون کە دوای کوشتنت ئارەقەی شانازی 
و غی������رەت بە ناوچاوانیانەوە دەرک������ەوت. تا ئەو کاتەی کە مانای غیرەت و مەردایەتی ئەوە بێ، تف 
لەو غیرەت و مەردایەتیەی کە بە کوش������تنی کچان و ژنان مان������ا دەگرێ. ئێرە مەملەکەتی ترس و 
دواکەوتوییە، ئێرە قەتڵگای بەها مرۆڤایەتیەکانە، ئێرە قەس������ابخانەی عەش������ق و خۆشەویستیە و هەر 
منالێکی کچ کە لەم مەملەکەتە لەدایک بێ ئەوا چارەنووس������ی تۆی لەناو چاوان نوسراوە. نەجیبە! 
ڕوو رەش������ی بۆ ئەو کەسانەی کە بە بینینی مرگی تۆ هاواری خۆشیان دەرده بڕی، مەرگ و نەمان 

بۆ ئەو فەرهەنگەی کە ئەم جۆرە کەسانەی پەروەردە کرد.
  بەاڵم نەجیبە! شانس������ت هێنا کە بە تەقەی گوللە گیانت بەخت کرد و بە هەناس������ەیەک ده ربیجه ی 
چاوت به ڕووی ژیاندا داخست. چه ند دانه  کچ و ژنی تر کە رۆژانە لە ئەشکەنجەگا تاریک و پڕ له  
مه ترس������یه کان دا رۆژ و شەو لەبەرامبەر زۆرترین و قورسترین ئەشکەنجەکاندا خەریکن هەناسە دەدەن، 
لێوەکانیان ئەبرن، گوێیەکانیان ئەبرن، جه سته یان ئەسوتێنن و یان لە ناو کڵپەی ئاگر دا گیان دەدەن. 
  نەجیب������ە! بکوژەک������ەی تۆ تەنها یەک کەس نیە هەرچەندە کە تەنها کەس������ێک تەقەی لێکردی. 
بکوژی تۆ فەرهەنگێکە کە بکوژ پەروەردە و باردێنێ، کوشتن بە شانازی دادەنێ و نیشانی شانازی 
دەبەخشێ بە بکوژ. تا ئەو کاتەی کە ئەم فەرهەنگ و سوننەتە بکوژ بارهێنەرە بوونی هەبێ، هەموو 

ژنان و کچانی ئەم مەملەکەتە نەجیبەن و مەحکومی چارەنووسی نەجیبەن.    
***
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ن: یوسف عه لی پور

من ئه وم له  یۆنان بینی. كچێكی جوانكیله ی روح س������وك و 
خوێن ش������یرین بوو. كاتێك له  گه ڵی داده نیشتی له  گفت و 
لفتی وه ڕه س نه ده بووی. هه رچه ند من له  ئێرانه وه  هاتبووم و 
ئه ویش له  عێراقه وه ، به اڵم به هۆی ئه وه یكه  هاوزمان بووین، 
توانیمان زۆر زوو له  گه ڵ یه كتری ئاشنا بین. ئه ویش وه كو 
من ده یهه ویست ته ریده ی هه نده ران بێت و به  هیوای گه یشتن 
به  ژیانێكی ئاسوده  و به و هیوایه ی كه  به له می ئاواته كانی 
ل������ه  كه ناره كانی ئارامی له نگه ر بگرێت، به  ته نیا ئه و رێگه  

پڕ كه ندوله نده ی گرتبووه  به ر.
ژیان ناوی ئه و كچه  كورده  بوو كه  هه ر له  یه كه مین رۆژی 
گه یشتنم به  یۆنان ئه وم ناسی. كچێكی تێگه یشتوو و زیره ك 
دیار ب������وو. كچێكی بوو كه  هه تیوی پێ������وه  دیار نه بوو یان 
له وانه ش������ه  هه ر وه ڕوی خۆی نه هێنابێت. ئاخر ئه و سه رجه م 
ئه ندامانی بنه ماڵه كه ی له  كاره ساتی ئه نفالدا له  ده ست دابوو 
و ئه و ته نیا كه س������ێكی بنه ماڵه  پێنج كه س������یه كه یان بوو كه  

گیانی ده رباز ببوو.
ژی������ان هه ر له  منداڵیه وه  له  ماڵی مامی گه وره  ببوو و وه ك 
خۆی ده یگوت هیچكات تامی سه ركۆش و باوه شی دایكی 
نه چێش������تووه  و ئێستا كه  ته مه نی له  سه رووی بیست ساڵه وه  
بوو، هه ر به و حه سره ته وه  ده ژیا. ئه و هه میشه  خه ون و حه ز و 
ئاواتی گه وره ی له  دڵدا بوو و زۆر گه ش������بین بوو به  ژیان، 
ه������ه ر چه ند ژیان تا ئه و كاته  هیچ ده رگه یه كی به خته وه ری 

به ڕوی ئه ودا نه كردبۆوه .
هه میش������ه  كه  منداڵێكی بچۆكۆله ی ده بینی وه ها س������ۆز و 
خۆشه ویس������تیی بۆی ده جواڵ كه  هه ر مه پرس������ه . ئاخر ئه و 
له  س������یمای هه موو مناڵێكدا، مناڵیی خۆی ده دیته وه . ئه و 
ده یهه ویس������ت هه موو ئه و حه ز و خۆزگانه ی س������ه رده میی 
مناڵی كه  ت������ا هه نووكه ش له  گه ڵیدا بوون، هه موو خۆزگه  
و ئاواته كانی بۆ منااڵنی تر وه دی بێنێت. ژیان هه میش������ه  
ده یگوت: دڵی من گۆڕس������تانی ئاواته  وه دینه هاتووه كانمه . 
هه ر خۆم ده زانم چیم كێش������اوه  بۆیه  نامهه وێ هیچكه س������ی 

تر وه ك خۆم ببینم. باس������ی له وه  ده ك������رد كاتێك كه  چووه ته  
قوتابخانه  به  پێچه وان������ه ی زۆر منداڵی تر ته نانه ت توانای 
كڕین������ی ده نكه  نوقڵێكیش������ی نه بووه ، هه میش������ه  به  پێاڵو و 
جلوبه رگی كۆن و دڕاوه وه  چووه ته  مه كته ب، به اڵم سه رباقی 

ئه وانه ش هه میشه  شاگردێكی نمونه  بووه .
س������اڵێك پێش ئه وه ی بێته  یۆنان كاتێك كه  عاشقی كوڕێكی 
هاوته مه نی خۆی ده بێت، له  گه ڵ ناڕه زایه تی ماڵی مامی 
به ره وڕو ده بێت������ه وه  و له و كاته  به دواوه  ئیتر هه ڵس������وكه وتی 
ئه وانیش ل������ه  گه ڵی به  چه ند قات خرابتر له  جارانی لێدێت 
تا وای لێدێ������ت ئیتر ته حه مولی نامێنێ������ت و ناچار ده بێت 
رێگه یه كی تر بگرێته  به ر. رێگه یه كی نادیار و پڕمه ترسی، 
ب������ه  كورتی رێگه ی هات و نه هات ب������ه ره و ئه وروپا ته نیا به  

هیوای گه یشتن به  ژیانێكی ئاسوده .
ژیان و بنه ماڵه یه كی تر كه  ژن و پیاو و منداڵێك بوون، پێكه وه  
له  توركیه وه  له  الیه ن قاچاخچیه كه وه  به ڕێ كرابوون. ئێمه ش 
كه  له  یۆنان له  الی قاچاخچیه كی تر بووین هه ر هه موومان 
كوڕ بووین و چه ند دانه یه ك له و كوڕانه ش ژن و منداڵه كانی 
خۆیانیان له  ئێران و عێراق به جێ هێشتبوون و هه ر به  ته نها 
خۆی������ان ملی رێگه یان گرتبووه  ب������ه ر. هی وا هه بوو پاره ی 
ته واوی نه بوو، هی وا هه بوو منداڵی وردی هه بوو و به  هه ر 
ح������اڵ هه ر كامیان له  به ر هۆكارێك ئێس������تا له وێ به  ته نیا 

گه ڕان به  شوێن "ژیان"دا
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بوون. ژیان حه زی ده كرد كه  الی قاچاخچیه كه ی ئێمه  بێت 
ب������ه اڵم له  گه ڵ بنه ماڵه كه ی تر ئاس������وده تر بوو چونكه  هه م 
ژنی له  گه ڵ ب������وو و هه میش منداڵ، بۆیه  له  گه ڵ ئه وان 

چوو بۆ الی قاچاخچیه كی تر.
ل������ه و ماوه یه  كه  له  یۆن������ان بووم، چه ند جارێ������ك یه كترمان 
بینی و س������ه ردانی یه كترمان ده كرد. پاش ماوه یه ك كه  من 
به ره و هۆڵندا وه ڕێ كه وتم و گه یش������تمه  ئێره ، چه ند جارێك 
هه وڵمدا ته له فۆنی بۆ بكه م به اڵم تا ئێستاشی له  گه ڵ بێت 
نه متوانی له  رێگه ی ئه و ژماره  ته له فۆنه ی كه  الی من بوو 

په یوه ندیی پێوه  بكه مه وه .
نزیك به  دوو ساڵ له  دوایین دیدارمان تێپه ڕی. له و ماوه یه دا 
زۆرم پێ خۆش بوو بزانم ئه و كه س������ه  چی به  سه ر هاتووه  و 
ئێس������تا له  كوێیه. هه واڵیم له  زۆر كه س له  یۆنان ده پرس������ی 
به اڵم كه س نه یده ناس������ی، ته نانه ت ئه وان������ه ش كه  له  یۆنان 

بینیبوویان، نه یانده زانی چی لێ به سه ر هاتووه .
هاوینی رابردوو بۆ س������ه ردانی دۆس������تان چوبووم بۆ واڵتی 
س������وئێد و چه ند رۆژێك ل������ه وێ مامه وه . ل������ه  یه كێك له و 
رۆژانه دا كه  له  گه ڵ ژن و پیاوێكی ئاش������نام له  یه كێك له  
وێستگه كانی شه مه نده فه ر له  س������تۆكهۆڵم له  چاوه ڕوانیی 
شه مه نده فه ر دابووین بۆ ئه وه ی بچینه وه  بۆ ماڵه وه ، به وپه ڕی 
سه رسوڕمانه وه  چاوم به  ژنێك كه وت كه  منداڵێكی بچكۆڵه ی 
پێ بوو و به وێدا تێده په ڕی. س������ه ره تا گومانم هه بوو. وردتر 
ك������ه  لێم روانی گومانه كه م بوو به  یه قین. چۆن ده بێ كچێك 
دوای دوو س������اڵ ئه وه نده  روخساری تێكچووبێت و هێنده  به  
ته مه نتر نیش������ان بدات؟ تۆ بڵێی ئه وه  ژیان بێت؟ ئه ی ئه و 
منداڵه  س������اوایه  چییه  پێیه تی؟! له  چاوتروكانێكدا هه زار و 
یه ك پرس������یاری بێ وه اڵم سه ریان هه ڵدا. ئه و دۆستانه ی له  
گه ڵم بوون هه ستیان به  شتێكی نامۆ كرد له  مندا. پێم وتن 
كه  من ئه و ژنه  ده ناسم و جارێ با له  خێری شه مه نده فه ره كه  

گه ڕێین و بچین بۆ الی ئه و.
كه  چووین بۆ الی، ئه ویش به  دیتنی من س������ه ری سوڕما. 
دوای چاك و چۆنیه كی گه رم و گوڕ و خۆشحاڵی ده ربڕین 
له وه یكه  پاش ماوه یه ك دیسانه وه  یه كترمان بینیوه ته وه ، ویستم 
به  قه ناعه تی بگه یه نم كه  ئه و ش������ه وه  هه موومان بچینه وه  بۆ 
ماڵی براده ره كانی من و ئه وه  ده توانێ ده رفه تێكی باش������یش 
ب������ۆ من و ژی������ان بۆ ئه وه ی زیاتر باس������ی خۆمان و دۆخی 
تازه  بكه ین. بۆی������ه ش زۆرم پێداگری كرد كه  به  قه ناعه تی 
بگه یه نم چونكه  له وێ هه ر له  سه ره تاوه  هه ستم به وه  كرد كه  

خۆی له  وه اڵمی هه ندێك له  پرسیاره كانم ده دزێته وه .
ش������ه و چووینه وه  بۆ ماڵ������ه وه  و دوای خواردنی نانی ئێواره ، 

سه ری قسه مان دامه زراند. دیسانه وه  ئه و جۆره ی كه  پێویست 
بوو وه اڵمی پرس������یاره كانی نه ده دایه وه ، نه مده زانی بۆ به اڵم 
هه س������تم ب������ه  گۆڕانكارییه كی گه وره  ده كرد ل������ه و كچه دا. 
ژیان ئیتر ئه و كه س������ه  نه مابوو كه  هه میشه  به  گه شبینییه وه  
ده یڕوانیه  ژیان، به ڵكو ببوه  كه س������ێك كه  له  بواری روحی و 
ره وانی ته نانه ت جه سته ییش������ه وه  زۆر داڕوخابوو. ده توانم بڵێم 

له  ماوه ی ئه م دوو ساڵه دا به  قه ده ر ده  ساڵ شكا بۆوه . 
قسه و باسه كه مان له  منداڵه كه وه  ده ستی پێكرد. ئه و منداڵه ی 
كه  ش������ێوه ی له  ش������ێوه ی دایكی نه ده چوو. كاتێك ویس������تم 
پیرۆزبایی هاوس������ه رگیری و له  دایكبوونی منداڵه كه ی لێ 
بك������ه م، كۆڵه گری له  گه روویدا قه تیس ما و س������فره ی دڵی 
خۆی بۆ كردینه وه  و به مجۆره  باسی ئه و نه هامه تیانه ی كرد 

كه  به  سه ری هاتبوون:
" دوای ئه وه یكه  ل������ه  یۆنان له  گه ڵ ئه و بنه ماڵه یه  چووینه  
الی قاچاخچ������ی، پ������اش چه ن������د هه فته یه ك پاس������پۆڕتی 
ته زویریان بۆ دروس������ت كردین و بردیانین بۆ فڕۆكه خانه  كه  
له وێ������وه  به  قاچاخ به  رێمان بكه ن. له  كاتی كۆنتڕۆڵكردنی 
پاس������پۆڕته كه مدا كه  بۆ نه گبه تیش پاسپۆڕتی یۆنانییان بۆ 
دروست كردبووم، گومانیان ال دروست بوو و دوای ئه وه یكه  
به  یۆنانی پرس������یاریان لێكردم و منیش لێیان تێنه گه یشتم، 

منیان گێڕایه وه  به اڵم بنه ماڵه كه ی تر توانیان هه ڵفڕن. 
ئیت������ر ل������ه و رۆژه وه  نه هامه تیه كانی من ده س������تیان پێكرد. 
دوای ئه وه یك������ه  گه ڕامه وه  بۆ ماڵ������ی قاچاخچیه كه ، ئیتر 
من له وێ به  ته نیا مابوومه وه . چونكه  پاره كه ش������م ته حویلی 
ئه و قاچاخچییه  دابوو، نه مده توانی بچمه  الی كه س������ی تر 
و ب������ه  ناچاری له وێ مام������ه وه . قاچاخچیه كه  رۆژ به  رۆژ 
ده یهه ویس������ت خۆم لێ نزیك بكات، به اڵم من زۆر حه زم له  
كردار و گوفتاری ئه و كوڕه  نه بوو. س������ه ره تا له  پێشنیاری 
ئیزدواجه وه  ده ستی پێكرد، دوای ئه وه یكه  قبوڵم نه كرد، ئیتر 
هه ر چۆنێك بۆی بكرابایه  زه ختی ده خسته  سه رم بۆ ئه وه ی 
رازیم بكات به اڵم من به  هیچ شێوه یه ك نه مده ویست مل به  
خواس������ته كانی ئه و بده م. رۆژ به  رۆژ هه ڵسووكه وتی خرابتر 
ده بوو تا كار گه یش������ته  ئه وه ی ئه مجاره یان نه ده هێش������ت له  
ماڵی������ش بچمه  ده ر و به  كرده وه  منی له  ناو ماڵدا زیندانیی 
كرد و ته نانه ت نه یده هێشت ده ستم به  ته له فۆنیش را بگات.

شه وێكیان كه  مه شروبێكی زۆری خواردبۆوه  و هیچ ئاگای 
له  خۆی نه ماب������وو، هاته وه  ماڵه وه  و به  زۆر ده یهه ویس������ت 
ده س������تدرێژیم بكاته  س������ه ر. دوای ئه وه یكه  مل������م نه دا، به  
چه قۆ هه ڕه ش������ه ی كوش������تنی لێكردم و به  زۆری زۆرداری 
ده س������تدرێژیی كرده  س������ه رم و هاوكات وێنه ی رووتیشی لێ 
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ده گرتم. ئیتر له و شه وه  به  دواوه  ئه وه  ببوه  كاری هه میشه یی 
و هه ر جارێكیش كه  نه مده ویس������ت سێكسی له  گه ڵ بكه م، 
هه ڕه شه ی باڵو كردنه وه ی وێنه كان و هه ڕه شه ی پاره  خواردن 
و به ڕێ نه كردنی لێده كردم. چه ند ش������ه وێك هه روا تێپه ڕی و 
ئه مجاره یان نه ك هه ر به  ته نها خۆی به ڵكو هه موو ش������ه وێك 
ده  دوازده  براده ری خۆیش������ی له  گه ڵ خۆی دینان و به  هه ر 
هه موویان ته جاوزیان پێده كردم و له  به رامبه ر ئه و كاره ش������دا 
ئ������ه و كوڕه  پاره ی له  ره فیقه كانی خ������ۆی وه رده گرت. هیچ 
رێگه چاره یه كم نه مابوو، ن������ه  رێگه ی هه اڵتن و نه  رێگه ی 
مان������ه وه ، كچێكی قاچاخ و ته نیا كه  وه ك به رخێكی س������اوا 

كه وتبووه  ناو ئه و گه له  گورگه وه . 
ئ������ه وان هه ر ب������ه رده وام بوون له م كاره یان ت������ا ئه و كاته ی كه  
س������ه ره تاكانی دووگیانی له  مندا ده ركه وتن. پاش ئه وه  بوو 
كه  ورده  ورده  ره فیقه كانی تكانه وه . سه ره تا هه ستم ده كرد كه  
هیچكه س حازر نییه  خۆی بكات به  خاوه نی ئه و منداڵه ی 
له  س������كم دابوو، به اڵم دواتر تێگه یش������تم كه  لێكدانه وه كه ی 
من هه ڵه  بووه ، چونكه  له  راس������تیدا ئه وان ئاماده  نه بوون بۆ 
س������ێكس كردن له  گه ڵ ژنێكی دووگیان پاره  سه رف بكه ن. 
ماوه یه ك تێپه ڕی و ئه مجاره یان كابرای قاچاخچی كه  ئیتر 
نه یده توانی به  هۆی منه وه  پاره  په یدا بكات، چه ند نه فه ری 
قاچاخی دیكه ی هێنایه  ن������او ماڵه كه ی و به  هاتنی ئه وان 
ئاس������ۆیه كی روونیش به ڕوی مندا كرای������ه وه  و قه ولی پێدام 
كه  ئه گه ر هیچ ش������تێك الی ئه وان باس نه كه م، به  زووترین 
كات به ڕێم ده كات بۆ ش������وێنی مه به س������ت. منیش كه  ئه وه م 
به  دوایین ده رفه ت ده زانی، به  ناچاری بێده نگیم لێكرد، خۆ 
ئه گه ر قسه یه كیشم كردبایه  هه ر به  زه ره ری خۆم ده شكایه وه  
چونكه  به رده وام هه ڕه شه ی باڵو بوونه وه ی وێنه  رووته كانمی 

ده كرد. 
پاش چه ن������د رۆژێك له  هاتنی نه فه ره  تازه كان، به  س������كی 
دووگیانه وه  س������واری ته یاره یان كردم بۆ فه ڕانسه  و پاشانیش 

له وێوه  له  رێگه ی زه ویه وه  خۆم گه یانده  ئێره .
ئه م كۆرپه ڵه یه ش كه  ئێس������تا ده یبینن له  گه ڵمه ، له  راستیدا 
منداڵێك������ی بێ باوكه  كه  له  دوازده  پیاو بوومه  و هیچكات 
نه مزان������ی منداڵی كام یه ك له و پیاوانه یه ، به اڵم هه میش������ه  
ده زانم كه  منداڵی خۆمه  و وه ك كوله كه ی روحی خۆم خۆشم 

ده وێ و ده یپارێزم".
***

خوێنه ری به ڕێز!
كه م نین ئه و كه س������انه ی كه  هه ر كامه  و به  چه ش������نێك له  
رێگای گه یش������تن به  هه نده راندا تووشی جۆره ها ته نگ و 
چه ڵه م������ه  ده بن، جۆره ها گیروگرفت������ی چاوه ڕواننه كراو كه  
هه ركامه ی������ان ب������ه  جۆرێك كاریگه ری له  س������ه ر ژیانی ئه و 
كه س������انه  داده نێن. چیرۆكی "گه ڕان به  ش������وێن ژیاندا" له  
راستیدا به سه رهاتی راسته قینه ی ژنێكی ته ریده ی هه نده رانه  
كه  له  رێگای گه یشتن به  ژیانێكی ئارام دا، ژیانی لێ تاڵ 
ده كرێت و تووشی كۆڵێك نه هامه تی ده بێت. "ژیان" ناوێكی 
خوازراوه  كه  بۆ ئه و كه سه م داناوه  و به  هه ندێك ده ستكاریه وه  

به سه رهاته  تاڵه كه یم به مشێوه یه  داڕشتۆته وه .
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دنیابدهینهدهستمنااڵن
النیکهمبۆڕۆژێک

تادنیاههس������تبهئاش������تیودۆستایهتی
بکات.

منااڵن،دنیالهدهستئێمهوهردهگرنو
نهمامیئهبهدیتیادهچینن!

  ئا: سه عید ئه مانی

  نازم حیکمه ت یه کێک له  ش������اعیرانی ناوداری سه ده ی 
ڕابه ردوه ؛ له و ده سته یه  له  شاعیرانه  که  به  شێعر و ژیانی خۆی 
دنیای تووشی سه رسوڕمان کردوه . شێعره کانی کاردانه وه ی 
ڕاس������ته وخۆی ڕه نج و ئازاره کانی سه رده مه که ی و هاواری 
ده روون������ی بوون له  پێناو ئازادی واڵت و دانیش������توانه که ی 
دا. ن������اوی ئه و له گه ڵ ئاوات و ئامانج و هیوا ڕیش������ه داره  
به ش������ه ریه کاندا خاوه نی پێوه ندیه ک������ی ئۆرگانیکه . ئه مه ش 
س������ه مه ره ی ئه و خه بات و خۆڕاگریه یه  ک������ه  له  دژوارترین 
بارودۆخه کاندا له  مه یدانی نه به رد و خۆڕاگریدا له  سیاچاڵ 
و زیندانه  ج������ۆراو جۆره کانی واڵتی تورکیه دا به ده س������تی 
هێناوه. شێعره کانی ده ستاوه ردی ڕۆحیات و ڕوانینیه کانی 

  نازم حیکمه ت، شاعیری ده رد ئاشنای تورکیه  

شایسته ی ڕێز لێ گرتنێکی جیهانییه .

له  ژیانی گه له که یدا و هیوا و ئه وینداریه تی س������ه باره ت به  
جوانیه کان و ده ست و په نجه  نه رم کردن له گه ڵ هه موو ئه و 
به ربه س������ت و پۆسپانه دایه  که  له س������ه ر ڕێی پڕ له  به ده اڵنی 
ئ������ازادی و ڕزگاری������دا قه راریان گرتوه . له ب������ه ر ئه وه یه  که  
به بیس������تنی ناوی ن������ازم دنیایه ک له  بی������ره وه ری و جوانی 
به  زه یندا دێنه وه . ش������ێعره کانی زایه ڵ������ه ی ئاوات و ئامانجه  
جوانه  ئینس������انیه کان وه ده نگ دێنن������ه وه . ده کرێت بڵێین که  
هی������وا، هیوای گه وره ی ڕزگار بوون له  چنگ ده س������ه اڵت 
و س������ته می زۆرداران و چه وسێنه ران له  سایه ی شێعره کانیدا 
به رده وام به  زیندویی ده مێنێته وه . به مجۆره یه  که  ئاوڕدانه وه  
له  ژیان و ش������ێعره زیندوه  کانی چیرۆکی هه وڵی هه میشه  
پڕله  حه ماس������ه تی بیردێنیته وه ؛ چیرۆکی ژیانێکی لێوڕێژ 
له  خه بات و خۆشه ویس������تی و ئازادیخوازی و مانه وه  له سه ر 
په یم������ان له گه ڵ خۆ و یاراندا و له به ر گش������ت ئه مانه ش به  
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غورور و سه رفه رازیه وه  به ره وپیری مه رگه وه  چوون. 
  نازم حیکمه ت شێعره کانی ئاوێنه ی بااڵنوێنی ژیانیه تی و 
به رهه مه کانی شۆالوگه ی ئێش و ئازار، غه م و شادی، بیرو 
بۆچوون و هه سته  سه رکێشه کانی ناخین. نازم ژیانی خۆی 
به هه موو ماناوه  ئاوێته ی شێعره کانی کردوه . به  خوێندنه وه ی 
به رهه مه کانی ده توانین که س������ایه تی ئه م ئینس������انه  مه زن و 

خاوه ن هه ڵوێسته  بناسین.
  نازم حیکمه ت به رله  چوونی بۆ یه کێتی سۆڤیه ت، له گه ڵ 
ش������ێعری ئازادی فه ڕانسه دا ئاشنا بوو. له  ماوه  ی ئه و چند 
ڕۆژه ی له  ش������اری باتوم مایه وه  له  ڕۆژنامه ی" ئیزوسیتا" 
دا ش������ێعرێکی خوێنده وه  که  وێده چێت ش������ێعری ویالدیمیر 
مایاکوفس������کی بووبێ������ت، هه رچه ند که  ن������ازم حیکمه ت 
به هۆی ئاش������نا نه بوونی به  زمانی ڕوس������ی، نابێ هیچی 
وای لێ حاڵی بووبێت به اڵم ش������یوه ی داڕش������تن و بڕگه ی 
په نجه یی ش������ێعره که  هه ستی ده جوڵێنێ. کاتی گه رانه وه  له  
باتوم به ره و مۆس������کۆ، له  ژێر کاریگه ری بینینی خه ڵکی 
هه ژار و برس������ی، ش������ێعری " گلێنه ی چاوی برسیه کانی" 
نووس������ی. به اڵم له به ر ئه وه ی که  نه یتوانی ئه م شێعره  بخاته  
چوارچێوه ی " هێجا" وه، به  ئیلهام له  فۆڕمی ش������ێعره که ی 

ڕۆژنامه ی ئیزوسیتا ده ستیدایه  نووسینی ئازادی شێعر.
  نازم حیکمه ت ش������اعیرێکه  که   کومونیست بوونه که شی 
وه ک ش������ێعر و ناوه ک������ه ی ناوبانگی جیهان������ی هه یه . له و 
شێعرانه وه  که  بۆ منااڵن، ژنان، زه حمه تکێشان، سته م لێکراوان 
و زیندانیانی گشت جیهانی نووسیوه ، ده رده که وێ، خاوه نی 
دڵ و ده روونێک بووه  که  ئارامی و ئاس������ایش و ئاسوودیی 
ویژدانی له  به خته وه ری هه موان و ئازادی گش������تیدا ده بینی 
و ئه مانه ش������ی له  مه یدانی بیرو بۆچوونی کۆمه اڵیه تی و 
خه باتکارانه ی و له  ش������ێعر و داستان و شانۆ نامه کانیدا به  
شێوه ی جۆراوجۆر ده رده بڕی. له  شێعری" ئه و که سه ی که  
ده ڕوات" دا نووس������یویه تی:" هاوڕێیان مه ڕواننه  چاوه کانی 

من/ گریان له  ناخمدا قوڵپ ئه دا...
  به ڵێ هه ربه و چه ش������نه ی قوڵپی گریان، ناخی ده س������مێت 
و س������ه رده کات، بیر و بۆچوونه کانیشی له ناخیه وه  سه رچاوه 
ده گرن. یه کس������انی خوازی، عه داڵه ت و ئازادیخوازیه که ی 
شتێکی زاتیه . ئه نگیزه کانی له  ماوه ی ژیان له  کۆمه ڵگای 
ئیس������تبداد لێدراوی تورکیه دا و بینینی بارودۆخی ژیانی 
ڕۆژانه ی هه ژاران و که سانی بێ ماڵ و حاڵ، له  ده روونی 
خۆیدا پ������ه روه رده  و بارهێناوه . ب������ه م تایبه تمه ندیانه وه یه  که  
ده ڕوانێته  دیارده  و شته کان. له  تیڕێژی ئه م ڕوانینه وه یه  که  

فۆڕم و ناوه رۆکی شێعره کانی ده دۆزێته وه .

  ئه و له هه وو گۆش������ه  و قوژبنێکی ئه م دنیا، ده یتوانی به و 
شێوه یه  بنووسێت؛ که  ڕووبه  سه رمایه داران و ده سه اڵتدارانی 
واڵته ک������ه ی، که  تۆمه تباریان کردبوو به وه ی که  خائین به  

نیشتمانه ، نووسیویه تی:
 ئه گ���ه ر وه ت���ه ن مژین���ی خوێنی س���ووری 

ده سته کانی ئێمه
 له  کارخانه کانتاندا بێت

ئه گه ر وه ته ن چنگاڵی ئه ربابه کانتان بێت
 ئه گه ر وه ته ن حکومه ت���ی باتومی پۆلیس و 

گورز و گۆپاڵ بێت
ئه گ���ه ر وه ته ن پێگ���ه  ئه مریکاییه کان، بۆمبه  
ئامریکاییه کان و تۆپ���ی ناوگانی ئامریکایی 

بێت
   ئه گه ر وه ته ن ڕزگار نه بوون له  شه وه زه نگی 

گه نیوتان بێت
   م���ن خائی���ن به  وه ته نم! به ڵ���ێ خائین به  

وه ته ن.
  وتم������ان که  ن������او و ناوبانگ������ی له گه ڵ هی������وا و ئاواته  
ڕیشه داره  به ش������ه ریه کاندا خاوه نی پێوه ندیه کی ئۆرگانیکه . 
له هه مان حاڵ������دا هاوهه نگاوی و هاوڕێ������ی له گه ڵ جیزبه  
کومونیسته کانی سه رده می خۆیدا، له م بابه ته  تایبه ته دا له  
یاریه  سه رسوڕمێنه کانی چاره نووسی ئه و بوون. سه باره ت به 
نازم حیکمه ت و بیر وبۆچوون و هه ڵوێسته کانی نووسراوه :" 
له وه ی که  ڕه وتی کومونیزم له  ش������ۆڕه وی به ره و ئاس������تی 
دیکتاتۆڕیه کی تاکه  که سی دابه زیوه ، نیگه ران و بێ هیوا 
بوو. ئه و به رده وام به  ترس و نیگه رانیه وه سه باره ت به م بابه ته  
بیروبۆچوونه کانی خۆی ده رده ب������ڕی و زۆر جار له م باره وه  
بێده نگی هه ڵده بژارد. به اڵم الی ئه و هاوڕێیانه ی که  بڕوای 
پێیان بوو، به  هێمنانه  باسی له  خه م و بێ هیواییه کانی خۆی 
ده کرد. بۆ نموونه  له  ساڵی 1951 دا، به  ئیلیا ئه هرنبێرگی 
ئاوا وتبوو:" ڕێزێکی زۆرم بۆ هاوڕێ ئیستالین هه یه ، به اڵم 
خوێندنه وه ی ئه و ش������ێعر و بابه تانه م بۆ ته حه مول ناکرێ که  
ئه و وه ک خورێکی دره وشاوه  ده ناسێنن. هه ستێکی خراپه ."

  دوای مردنی ئیس������تالین کانوونی نووسه رانی شۆڕه وی 
داوای له  ش������اعیران کرد س������ه باره ت به  ئیس������تالین شێعر 
بنووس������ن. نازم حیکمه ت، به  پێچه وانه ی چاوه ڕوانییه کان، 
نه ک ئیستالین، به ڵکو ماڕکس و ئینگڵس و لێنینی خسته  
ناوه ندی ڕه وتی شۆڕشه وه  و له کۆتایی شێعره که شدا جه ختی 

له سه ر هاوپشتی چینایه تی کرده وه .
  نیگه رانی و بێ هیوایی شاعیرێکی وه ک نازم حیکمه ت 
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له نێو فریوخواردوانی ئیدئۆلۆژی و ده س������ه اڵتدا ش������یاوی 
هه ست پێکردنه . 

  ده ڵێ������ن:" ئ������ه و نیگه ران������ی ئ������ه وه  ب������ووه  ک������ه  ئازادانه  
بیروبۆچوونه کان������ی، له نێ������و هاوڕێکانی������دا ده رببڕێت." بۆ 
که س������ێکی که  له پێناو ئ������ازادی ڕاده ربڕیندا گه لێک جار 
و س������اڵیانی س������اڵ که وتۆته  زیندان و تا لێواری مه رگ 
خۆڕاگری کردووه  و له  گش������ت ده ورانی زیندانی بوونیدا، 
بۆساتێکیش له  بیروبۆچوون و ئاڕمانه  ئینسانی و عه داڵه ت 
خوازانه کانی غافڵ نه بووه  و ئه مه شی له  شێعر و سرووده کانی 
قۆناغه کانی زیندانی بوونیدا به  ڕوونی تۆمارکردووه ، ترس 
و نیگه رانی له  شکڵی ساده  و سه ره تایی خۆیدا نه یتوانیووه ، 
واتایه ک������ی هه بێت. بێ هیوای������ی و ترس و نیگه رانی الی 
ئه و ده بێ ل������ه  ڕه وتێکی گه وره تره وه   س������ه رچاوه ی گرتبێت 
که  ڕاز و ڕه مزی چاره نووس������ی هاوڕێکانی له گه ڵ خۆیدا 
هه ڵگرتووه ! به اڵم ئامانجی ئه و له  په یوه ست بوون به م ڕه وته  
بنیاتنانی دنیایه کی ئازاد و ناچینایه تی و دوور له  هه ژاری 
و نه زانی و دابه شکردنی سه روه ت و ده سه اڵت و گێڕانه وه ی 
که س������ایه تی بۆ س������ه رجه م ئینس������انه کان بووه . به  هه موو 
ئه مانه شه  وه  ئوتوپیای زۆرێک له  کومونیسته  ناسراوه کانی 
دنیا، هه ر له و س������ااڵنه دا که  ئه و ده ستی ده دایه  مانگرتن له  
خ������واردن و ئه م حه ره که ته،  له  ژێر س������ێبه ری باڵوبوونه وه ی 
هه واڵه که  له الیه ن کومونیس������ته کانه وه،  که  له  زۆر واڵتدا، 
ده بووه سه ردێڕی یه که می ڕۆژنامه کان، به سه ریه کدا ڕماو 
و وێ������ران ببو. گومانی تێدا نییه  که  نازم ئاگاداری هه موو 
ئه م ڕووداوانه  بوو. ڕه نگه  هه ر ئه م ئاگادار بوونه ش بووبێته  
ه������ۆی ئاڵوگۆڕ، و یان ڕه نگ������ه ، بێده نگیه  درێژماوه کانی. 
بابه تێکی که  ڕه نگه  بووبێته  سه رچاوه ی ترس و بێ هیوایی 
و به د گومانیه کانی. وه  ئه مه ش خۆی داستانێکه  که  ده بێ 

له  جێگایه کی دیکه دا بدرێته  به ر لێکۆڵینه وه . 
  نازم حیکمه ت هێشتا زیندو بوو که  ناوبانگ و شێعره کانی 
س������نووره  جیهانییه کانیان به زاند بوو. زۆرێک له  نووسه ران 
و هونه رمه ندان������ی گه وره ی دنیا، گه لێ������ک جار بۆ ئازاد 
کرانی له  زیندان ده ستیان داوه ته  ناڕه زاییه تی ده ڕبڕین. ژان 
پۆل س������ارتر، پیکاس������ۆ و نێرۆدا له نێو ئه و که سانه دا بوون. 
نێرۆدا س������ه باره ت به و وتویه تی:" شێعره کانی مه زنن، وه ک 
ڕووباره  برینه کان. به اڵم ئه م ڕووباره  هه روه ک سێاڵوێک له  
پۆاڵ به ره و مه یدانی خه بات له  خرۆش������اندایه . ئه و سااڵنه ی 
ل������ه  زینداندا به س������ه ری بردووه ، زمانی ش������ێعری نازمی تا 
ئاستێکی سه رس������وڕهێنه ر گه شه  پێداوه. ده نگ و زایه ڵه ی 
به هه مه کانی له  سه رتاس������ه ری دنیادا ده بیسترێ. شانازی 

ئه که م که  شێعره کانم له م دۆخه  هه ستیاره ی خه بات له  پێناو 
ئاشتیدا هاوشانی شێعره کانی نازم حیکمه ت وه ستاون."

  ژان پۆل س������ارتر ده نووس������ێت:" نازم، دۆس������تێکی به وه فا، 
تێکۆش������ه رێکی بوێر، دوژمنێکی ب������ێ ڕاڕایی دوژمنانی 
ئینس������ان، بێ سه رنجدانه  هه مووش������تیک، ده یویست له هه ر 
ش������وێنێک که  ده رفه تی خزمه تکردن به  ئینسانه کان هه یه ، 

حزور و به شداری هه بێت...
  به ڵێ نازم حیکمه ت، شاعیری ده رد ئاشنا و کومونیستی 
هه میش������ه  زیندوی تورکی������ه  شایس������ته ی ڕێزلێگرتنێکی 

جیهانییه .
نموونه یه کیتر له  شێعره کانی:

            رێگای هه تاو
  

   رۆشنایی دێته  پێشێ و 
     سه ر تاپا دامده گرێ 

     دنیا جوانه   
     وه  ده سته كانم لێو رێژی حه ز و تاسه 

چاو له  سه ر داره كان ناگوێزمه وه  
كه وا سه وز  پۆشن و ئاره زوویان به ر گرتوه .

رێگای هه تاو ب���ه  پێچوپه ن���ای دیواره كاندا 
ده گوزه رێ 

له  پشت په نجێره ی ده رمانگاوه  دانیشتووم  
بۆنی ده رمان هه ست ناكرێ 

  مێخه كه كان له  شوێنێك دا پشكوتون 
                                        ده زانم.

            ئه سیر بوون گرنگ نییه  
               ئاگاداربه !

         گرنگ ئه وه یه  كه  ته سلیم نه بی.
  

 ده رمانگای زیندان
____________________________
____________________________

______________
سه رچاوه ی بابه ت: ئینتێر نێت.

ش������ێعره که  له  کۆمه له  ش������ێعری" کۆنس������ێتێکی ناته واو" 
وه رگیراوه که  وه رگێڕدراوی نووسه ر خۆیه تی.          

  
***
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      ن: سی����روان په رته ونوری
   

  ه������ه ر به رهه مێکی هونه ری������ی، نوێنه رایه تی دیدگایه ک������ی چینایه تی دیاری کراو 
ده کات و له  خزمه ت چینێکی تایبه تی ده ستنیشان کراودایه . له  به رامبه ر ئه م باسه دا، 
بیردۆزی" هونه ر بۆ هونه ر"ه . ئه م بیردۆزه  به  ش������ێوه هایه کی جیاواز تێده کۆشێت هونه ر 
له  خه باتی چینایه تی و چینه کان جیا بکاته وه  و جیاواز له  چینه کان نیش������انی بدات. 
بۆ نمونه  به  شێوه ی نه رێنی و ئینکار ئه وه یکه  به رهه می هونه ریی خاوه نی کاریگه ری 
سیاس������یه  و ده بێت واش������بێت. یان ئه وه یکه  گرنگ نیه  خاڵی بیروبۆچونی سیاس������ی 
هونه رمه نده ک������ه  چی بێت، گرنگ نیه  خاڵی بیروبۆچونی به رهه مێکی هونه ری چی 

بێت، گرنگترین باس ڕه سه نایه تی هونه رمه ند و کاره که یه تی.
  شوێنکه وتوانی بیردۆزی" هونه ر بۆ هونه ر" سوورن له سه ر ئه وه ی که  نابێت به رهه مێکی 
هون������ه ری به  ده ره جه ی یه ک������ه م به پێی خاڵی بیرو بۆچوونی سیاس������ی و کاریگه رییه  
سیاسیه که ی هه ڵسه نگێندرێت؛ و نابێت به م پێیه  بانگه شه  و یان ڕه خنه  و له قاوبدرێت. 
به ڵکو پێش هه موو شتێک ده بێت ئه وه  به  پێوه ره  هونه رییه کان تاووتوێ بکرێت، پاشان 

له وانه یه  بتوانرێت به  کاریگه ریه  سیاسیه که ی لێی بدوێین.
  ئه م بیردۆزه  له  هه ر ش������ێوه یه کدا س������ه رهه ڵبدات ڕه نگدانه وه ی تاکگه رایی بۆرژوایی 
ده مارگیریی چه قبه س������تووی س������ه رمایه دارییه  و س������ه یر نیه  ئه گه ر بتوانێ سه ره نجی 
زۆرێک له  هونه رمه نده کان به الی خۆیدا ڕابکێشیت. چونکه   پێگه ی کۆمه اڵیه تی و 
دیاریکراوی هونه رمه ندان به تایبه ت له و  کاتانه دا که  بزوتنه وه یه کی به هێزی شۆڕشگێڕ 
له  کۆمه ڵگادا بوونی نیه ، ده که ونه  شوێن ئه م بیرو بۆچوونه . سه رمایه داری زاڵ به سه ر 

نه ر 
ۆ هو

ه ر ب
ی هون

دۆز
ی بیر

که وتوان
به  شوێن

باره ت 
ت سه 

ی کور
ه یه ک

ڕه خن
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دونیادا، خۆی گرنگترین باڵوکه ره وه ی بیردۆزی" هونه ر بۆ 
هون������ه ر"ه . ئامانجی بۆرژوایی له م کاره ، له  پله ی یه که مدا 
ڕزگار کردنی سیس������تمه که یه تی له  ناڕه زایه تی و پێداگری 
و شۆڕش������ی هێزه  پێشڕه و و شۆڕشگێڕه کان له  چوارچێوه ی 
فه رهه نگ و هونه ر. با نمونه ی������ه ک بێنینه وه ؛ له  کۆتای 
ده یه ی 193٠، به شێکی به رچاو له  هونه رمه ندان له  ئاستی 
جیهاندا له وانه  له  والته  ئیمپریالیس������تییه کان تێده کۆشان به  
که ڵک وه رگرتن له  که ره س������ته و نه ریت شکێنی و ستایلی 
جۆراو جۆری هونه ری، سیستمی سه رمایه داری ببه نه  ژێر 
پرسیاره وه . زۆرێک له وانه  له ژێر کاریگه ری ڕه وتگه لێکی 
نوێی هون������ه ری و ئه ده بی دا بوون که  له گه ڵ شۆڕش������ی 
ئۆکتۆبه ری 1917ی ڕوس������یا له دایکبوون. له م نێوه نده دا، 
شێوه کاری به ده روه ست، نه  ته نیا ژیان و خه باتی جه ماوه ریی 
له  به رهه مه کانیاندا ڕه نگی دایه وه ، به ڵکو به  دروستکردنی 
وێنه گه لێکی ده گمه نی دیواری������ی، هونه ری خۆیان هێنایه  
سه رشه قامه کان و خس������تیانه  خزمه ت جه ماوه ر. دوابه دوای 
چه ن������د کۆبوونه وه ی������ه ک به رپرس������انی ئه مریکای������ی که  
به رپرس������انی)FBI( ده گرته وه ، بڕیاریاندا بۆ به ربه ره کانێ 
له گ������ه ڵ ڕه خنه  کردنی کۆمۆنیزم، ل������ه  کۆڕه  هونه ریی و 
ئه ده بیه کاندا بانگه ش������ه ی بیردۆزی" هون������ه ر بۆ هونه ر"یان 
ده ک������رد، بودج������ه ی زۆر و زه به ندیان ده دا ب������ه  هونه رمه ندان 
و گه له ریه کانی������ان تایبه ت ده کرد به وان تا وێنه ی هه س������ت 

پێنه کراو به رهه م بهێنن و دابه شی بکه ن.
  هه ڵبه ته  بۆرژوایی ڕاسته قینه  باوه ڕی به  "هونه ر بۆ هونه ر" 
نیه . بانگه ش������ه یه کی ئاوا هه ر ئه وه ن������ده  گاڵته جاڕییه  که  
حکومه ته  بۆرژواییه کان به  ناچینایه تی بزانین. ده سته به ری" 
هونه ر بۆ هونه ر" هه رئه وه نده  ناڕاس������ته  که  کۆمه ڵگایه کی 
دیموکراتیک������ی بێ چین له  جیهاندا ببێت به ڕاس������تی. له 
 ناکاو به شی گرنگی ئه و ده سته  له  به رهه می هونه ریی که  
له سه ر بنه مای ئامانج و زه وقی چینه  چه وسێنه ره کان و به  
بودج������ه ی ئه وان  به رهه م ده هێنرا، له  ریس������وایی بارهێنان و 
پیسی سیسته مێکی زاڵ به  شێوه ی ڕاسته وخۆ بانگه شه ی 

ستایش کردن و نمونه یی ده کرد خۆی ده بینییه وه .
  ئه م باسه  له ژێر ده سه اڵتی ڕژیمێکی ده مارگیری مه زهه بی 
کۆماری ئیس������المی، یا ئه و ڕژیمانه ی که  ڕاس������ته وخۆ 
ش������ێوه ی ئایدۆلۆژیای ناسیۆنالیس������تی یان ڕویزیۆنیستیان 
هه ی������ه ، به  ئاش������کرا ده که وێته  به رچ������او. چ بگره  تیۆری 
داڕێژه رانی ئه م ڕژیمانه ، به  قبوڵنه کردنی بیردۆزی" هونه ر 
بۆ هونه ر"  ئه م مه س������ه له یه  تاووت������وێ بکه ن  و الیه نگری 
له  هونه ر و ئه ده بیات) هه ڵبه ته  الیه نگیری کۆنه په ره ستی( 

بکه ن. ئه وه نده  به س������ه  که  چاوێک  بخش������ێنینه وه  به س������ه ر 
به رهه مێکی بێش������ومار دا  که  له  ستایش������ی نیش������تیمان، 
سوپای کۆنه په ره ستی و جه نگه  دواکه وتووه کانی بۆرژوایی 
به رهه م هاوتوون؛ به  به رهه مگه لێک������ی " هه تاهه تایی" بوون 
که  دابه ش������کردنی چینایه تی وێنا ده کرا؛ ژنان به  زه عیفه  
و ژێرده سته  نیش������ان ده دران و بانگه ش������ه ی خورافه  و بیرو 

بۆچوونی دواکه وتوانه ی مه زهه بی ده کرا. 
  خه ب������ات له  دژی بیردۆزی" هونه ر ب������ۆ هونه ر" له  نێوان 
هونه رمه ندان، خه باتێکی درێژ و به رده وامه . ئه مه  به شێک له  
خه باتی گۆڕانی ڕۆشنبیرانی ورده  بۆرژوا و پاڵ پێوه نانیانه  
به ره و لوتکه ی شۆڕشی پۆرلیتاریا و کۆمه ڵگایه کی نوێ. 
کۆمه نیس������ته کان ده بێت هه وڵ بده ن له گه ڵ هونه رمه ندانی 
الیه نگری شۆڕش له س������ه ر یه ک خاڵ یه کبگرن: ئه وه یکه  
به ش������ێکی گرنگ و به رچ������اوی هونه ره که یان له  خزمه ت 
خه بات له  دژی هێزی کۆنه په رستی زاڵ و سیستمی سته م 
و چاوس������انه وه  له  جیهان و خه باتی پرۆلیتاریا و جه ماوه ری 
سته م لێکراودا بێت. له وێدا که  له  نێوان مه به ستی هونه رمه ند 
و کاریگه ریی دیاریکراو له س������ه ری ناکۆکی هه یه، ده بێت 
له گ������ه ڵ ئه وان������ه دا به  خه بات������ی سیاس������ی_ئایدۆلۆژیای 
هه ڵق������واڵو  هه وڵبدرێت تا ئه م ناکۆکیه  له  ئاڕاس������ته یه کی 
دروست دا چاره سه ر بکرێت. ده بێت هاوکاری هونه رمه ندی 
شۆڕش������گێڕ بکرێت تا هونه ره که ی له  خزمه ت به  ئارمانه  

کۆمۆنیستییه که ی و شۆرشگێڕیه که ی دابێت.
  ده بێت هونه ر به  چوارچێ������وه ی ئایدۆلۆژیا، جیهانبینی و 
ڕوانگه ی کۆمه اڵیه تیه وه  گ������رێ بدرێ. له وانه  ڕوانگه ی 
مارکس������یزم، چاالک������ی زه ينی مرۆڤ������ه کان و هونه ر وه کو 
به ش������ێک له و، له  خودی خۆیدا جیاواز له   باقی بابه ته کان 

بوونی نیه .***



  " هێرمان هێس������ه " ئه دیب، نووسه ر و ش������ێوه كاری ئاڵمانی– سوئیسی و براوه ی خه اڵتی نۆبێلی ساڵی 
1946 له  ئه ده بیاتدا. ناوبراو له  رێكه وتی 2ی ژوئیه ی 1877ی زایینی له  شاری" كالۆ" هه ڵكه وتوو له  

پارێزگای یادێن– ڤۆرتێمبۆرگ چاوی به  ژین پشكوت. 
  باوكی" هێرمان هێس������ه " به ڕێوه به ری دامه زراوه ی باڵوكراوه ی موبه له غینی پرۆتێستانی له  ئه ستۆ بوو. 
دایكی كچی هێندشناس������ی به ناوبانگ دوكتور" هێرمان گۆندرێت" و به ڕێوه به ری یه كیه تی باڵوكراوه ی 
كالۆ بوو. كتێبخانه ی گه وره ی باپیری و پیش������ه ی باوكی، س������ه ره تای ده س������تپێكی ئاشنایی" هێرمانه  
هێس������ه "ی گه نج ده بێ له گ������ه ڵ ئه ده بیاتدا. له  رێگای باوك و دایكیه وه  ك������ه  موبه له غانی مه زهه بی له  
هێندوس������تان بوون، توانی له گه ڵ جیهان بینی و بیرۆكه ی فه لس������ه فی هێند دا ئاشنایه تی په یدا بكات. 
هێرمان كه  له  س������ه ره تای الوێتیدا رۆحێكی هه ستیاری هه بوو، له  به رامبه ر نابه رابه رییه كانی كۆمه ڵگا و 
وازی و ناكۆك������ی ده رون������ی له گه ڵ دای������ك و باوكیدا له  ته مه نی 15 س������اڵیدا له  قوتابخانه ی  دژ 
كلیس������ایی" ماول برۆن") ش������وێنێك كه  كه ش و هه وایه كی سه ده  ناوه ڕاستی چیرۆكه كه ی واته " نارتسیس 
و گۆلدمۆند" ی بۆ ده س������ته به ر كرد( كه   بورس������یه ی خوێندنی له  رشته كانی ئیالهیاتی پرۆتستانتیسم" 
به ده ست هێنا، هه اڵت. دوای هه اڵتن تووشی خه مۆكی بوو و دایك و باوكی بردیانه  الی" جن گیر" كه  
له  ئاكامدا بووه  هۆی ئه وه یكه " هێرمان" ده ست بۆ كرده وه ی خۆكوژی ببات. دوای كرده وه ی خۆكوژی،" 
هێرمان"یان ره وانه ی ئاسایشگای مندااڵنێك كه  مێشكیان ته واو نییه  له  ئێشته ته ن كرد، پاشان له  كانشتات 
خولێكی یه كساڵه ی ده ستپێكرد و ماوه یه ك دواتر له  شاری كالۆ له  كارگایه كی سه عاتسازی تایبه ت به  
بۆرجه كانی كلیس������ا، ده ستی به كار كرد و دوای ته واو كردنی ئه م خوله  له  شاری" توپینگن" له  رشته ی" 

كتێب فرۆشی" بۆ ماوه ی سێ ساڵ)1895 – 1899ی زایینی( ده ستی كرد به  كارئاموزی. 
  " هێس������ه " بۆ س������ه رگه رم كردنی خۆی شێوه كاری و باخه وانی ده كرد. كاری" ئاوڕه نگ"ی هێرمان دوو 
جۆر سه بكی جیاجیایان هه یه ) واقیع گه رایانه  و زه ینی(. دوای ئه وه یكه  به  سه ركه وتوویی رۆمانی" پتر 
كامنتس������یند"ی ته واو كرد، له گه ڵ" ماری برنولی" كه  ئه ڵێی له  نێو یه كه م ئه شعاری" هێسه "دا هاتبووه  
ده ر، ژیانی هاوس������ه رگیری پێكهێنا. هێس������ه  له  ساڵی 1912 بۆ واڵتی سوئیس كۆچ ده كات و له  ساڵی 
1923 ده بێته  هاواڵتی ئه و واڵته . هه روه ها هێرمان  هێس������ه  وه ك پڕخوێنه رترین نووس������ه ری ئوروپایی له  

سه ده ی بیسته م دا ناسراوه . 
  " ره زا نه جه فی" له  كتێبێكدا له سه ر" هێرمان هێسه " ده ڵێت: "هێسه  له  كاتی له  دایك بوونیه وه  له  كالۆ 
و نزیك دارس������تانی ره ش) جنگل سیاه ( تا كاتی مردنی له  مۆنتانیۆال له  كه ناری روباری لۆگانۆ هیچ 

كورته یه ك سه باره ت به  ژیان و به رهه مه كانی" هێرمان هێسه " 
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كات له  سروش������ت جیا نه بۆوه  و نابێ كاریگه ری سروش������ت له سه ر به رهه مه كانی 
هێس������ه  له به رچاو نه گرین". به  وته ی ئه م ره خنه گره ، هاوشێوه  بوونی جوغرافیایی 
و سروش������تی سوئیس له گه ڵ ناوچه ی" شواب") شوێنی له دایك بوونی هێسه " له  
ئاڵمان ئه وی به  دیارده ی سنوره  سیاسیه كان بێ باوه ڕ و بێ ئێعتقاد كرد و له گه ڵ 
ناس������یونالیزمی ئاڵمانی كه وته  ش������ه ڕ و ناكۆكیه وه . سروشتی ئاشنای سوئیس 
كۆچكردنی بۆ ئه و له بار و مومكین كرد و به  گۆش������ه گیری له  نێو سروش������تدا، 

پێشكه وتنی ئه ده بی هێسه  به  ئه وجی خۆی ده گات. 
هێرمان هێس������ه  له به ر هێز و ئێس������تعدادی نووس������ه ری و ش������كۆفایی ئه ندێشه  و 
بوێریه كی قوڵ له  به یانی فیكر و ئه ندیش������ه ی مرۆڤدۆس������تانه  و ش������ێوازی زۆر 

به رزی نووسیندا، خه اڵتی" نوبلنایل"ی پێی به خشرا. 

زمانی ساده ، تایبه تمه نی هێرمان هێسه 
  هێرمان هێسه  له  به رهه مه كانیدا باس له  خه باتی نه مرانه ی رۆح و ژیان ده كات 
و به  ش������ێوه یه كی هۆنه رمه ندانه  له  نێوان ئه م دوو دیارده یه  هاوس������ه نگی دروست 
ده كات. له  ده یه ی س������ێهه می س������ه ده ی بیس������ته م دا وه ك هاواڵتی سوئیسی له  
ناوچه ی" تسین" نیشته جێ بوو. مه یل و گه رایش به ره و" رۆمانتیسم" و ته بیعه ت 
گه رایی یه كێك له  نمونه كانی به رچاوی به رهه مه كانی پێش������ووتری هێسه یه . ئه م 
ش������ێوازه  له  یه كێك له  یه كه م رۆمانه كانیدا به  ناوی" پیتر كامنسیند")19٠4( كه  
به ره وڕووی گه لێك پێشوازی بۆوه ، به رچاو ده كه وێت. ناوبراو به  شێوه یه كی جیدی 
باس له  گرفتی مرۆڤه كان و پێوه ندی نێوان ئه وان و هه روه ها رۆڵی هۆنه رمه ند له  
كۆمه ڵگادا، ده كات و له  رۆمانه كانی" گرترۆد")191٠( و" رۆس������هالده ")1914( 
به  ش������ێوه یه كی هۆنه رمه ندانه  باس������ی ئه م گرفتانه   ده كات. هێسه  وه ك نوێنه ری 
جه ریاناتی" ئاش������تیخواز –پاسفیسم" كه سانێكی وه ك تئۆدۆر هویس الیه نگری و 
پشتیوانیان لێده كرد. له م پێوه نده دا كه س������انێكیش له  ئاڵمان به  شێوه یه كی دڕندانه  
دژ به  ناوبراو وه ستانه وه . هێرمان دوای ئاشنایه تی له گه ڵ" یوزف بالنگ" یه كێك 
له  ش������اگرده كانی كارل گوستاو یونگ، هێسه  له  رێگای ئه م راوێژكاره وه  له گه ڵ 
به رهه مه كانی زیگمۆند فرۆید و یۆنگ ئاشنایه تی په یدا كرد. هێسه  له  رێگای 
ئ������ه م به رهه مانه وه  بۆی ده ركه وت كه  هه ر كام له  هه اڵتنه  ش������ێتانه كانی له  نێوان 
ساڵه كانی 19٠4 تا 1914 له  راستیدا هه اڵتن له  ده ست خۆی بووه ، ره نگدانه وه ی 
ده رد و ئازاره  ده رونییه كانی بووه  له  دونیای ده ره وه دا، وه  نووسه راوه كانیشی به شێك 
بوون له  خۆی. هێرمان  له  س������اڵی 1921 له  پێش������ه كی یه كێك له  نووسراوه كانیدا 
جه ختی كرده وه :" هه موو ئه م چیرۆكانه  پێوه ندیان به  خۆمه وه  بوو، ره نگدانه وه یه ك 
بوون له  رێگایه ك كه  گرتبوومه به ر، خۆزگه  و ئاواته  ش������اراوه كانم و ده رد و ئازاره  

تاڵه كانم." 

فه لسه فه ی هێندی
  به  پێی س������ه رنج و عه القه یه كی تایبه ت كه  نووس������ه ر له م فه لس������ه فه  به ده ستی 
هێنابوو، له  ساڵی 1922 دا ره وایه تێك به  ناوی" سیزارتا" باڵو ده كاته وه  كه  یه كێك 
له  پڕخوێنه رترین به رهه مه كانی ناوبراو به  ئه ژمار دێت. ئه م كتێبه  روانینێكه  له سه ر 
ریشه كانی ده رونناسی له  مه زهه به  جیهانییه كان و مه كاتبی عه قڵی و" هێسه "ش 



به  شوێن ته فاهۆم و هاوسه نگی نێوان دوو فه رهه نگی شه رق 
و غ������ه رب) رۆهه اڵت و رۆژئ������اوا( دا ده گرێت و ده یهه وێت 

عه مه لی و به كرده وه ی ده ربێنێت(. 

پیتر كامنسیند
  باس������ی ژیانی گه نجێك ده كات كه  گون������ده  بچوكه كه ی 
به جێده هێڵێت تا سه رتاس������ه ری جیه������ان بگه ڕێت، به اڵم ئه و 
هه ڵوه دای هۆن������ه ره  و به م بۆنه وه  جوانییه كانی ژیان ده بینێت 
و هێس������ه  له م رێگایه وه  بۆچوونه  شه خس������یه كانی سه باره ت 
به  هۆنه ر و چاره نووس������ی خۆی به ی������ان و ده رده بڕێت و له  
جه ریان������ی ئه م جه هانگه ردی������ه دا  زاڵ بوونی ژیانی ته بیعی 
به سه ر شارس������تانیه تی شه هری دا پیش������ان ده دات و ره خنه  
له  شارس������تانیه تی رۆژئاوا ده گرێ������ت. پیتر قاره مانی كتێب 
دوای بێ  هیوا بوون له  سه یر و سیاحه ت و گه ڕان، كۆتایی 
به  س������ه رگه ردانی خۆی دێنێت و ده گه ڕێت������ه وه  بۆ ئاواییه  
بچوكه كه ی و هه وڵ ده دات چاكسازی تێدا بكات. هێسه  له م 
به رهه مه یدا باس������ی مه سائیلی منداڵی و نه وجه وانی كردووه  
و باسی ئه و كه سانه  ده كات كه  به دوای ناسینی كه سایه تی 
خۆیانه وه ن و زۆرج������ار داماوانه  ب������ه دوای رێگایه كه وه ن بۆ 
هه اڵتن له ده س������ت ژیان و له  رێگایه وه  ژیانی خۆیان ده خه نه  

مه ترسیه وه . 
  " ژێر ته گ������ه ر")19٠6( یه كێكی دیكه  له  به رهه مه كانی 
هێرمان هێسه یه . ئه م كتێبه  نمایشێك له  ته زاد و ناكۆكی له  نێوان 
ئازادییه  تاكه كه سیه كان و گوشاره  ته خریبی و روخێنه ره كان له  
كۆمه ڵگای مۆدڕن و پێشكه وتوودا نیشان ده دات. هێسه  له م 
رۆمانه دا تا راده یه ك باسی ده ورانی منداڵی خۆی و براكه ی" 
هانس" ده كات. ژیان له  قوتابخانه ی كلیسای" ماول برۆن"، 
ده ورانی كارئاموزی و وه بیرهێنانه وه ی سروش������ت و دیمه نی 
ش������اری له دایك بوونی، به شێكن له  ئه زمونی نووسه ر كه  له  
كتێبی" زیر چرخ" دا زیندوو بوونه ته وه . فه زای" رومانتیسم" 
كه  به سه ر چیرۆكه كه دا زاڵه ، به  قه ڵه مه  به تواناكه ی هێرمان 
هێسه  بۆته  دادگایه كی تاڵ له  دژی سیستمی ئاموزشی) 
فێر كردن و بارهێنان( كه  هه وڵی سه ركوت كردنی ئێستعداد 

و لێهاتوویی مرۆڤه كان ده دات.
  چیرۆكه كانی دیكه ی هێرمان هێس������ه  بریتین له " ده میان، 
گێرترود، رۆسهالده ، س������یزارتا، گورگی بیابان، نارسیس و 
گێلدمۆند، سه فه ر بۆ رۆژهه اڵت و یاری مه رمه ره  شوشه یی. 
  نووس������ه ره كانی" هێرمان هێس������ه " بریتین ل������ه  ده یان هه زار 
نامه ، هه فتا ملیۆن نووسخه  كتێب و نووسراوه ی جیاجیا له  
سه رتاسه ری جیهان. سه ره ڕای ئه مانه ، هێرمان هێسه  له گه ڵ 

زیاتر له  شه ست گۆڤاری پێشڕه ودا هاوكاری ده كرد. ناوبراو 
له  س������اڵی 1976ی زایینی خه اڵت������ی" نوبڵ"ی ئه ده بیاتی 
پێ به خش������را. هه روه ها له  ساڵی 1932ی زایینی به  ناوی" 
هێرمان هێسه " به  نووس������ه ره  به ناوبانگه كانی جیهان خه اڵت 

پێشكه ش ده كرا. 
 

ئاڵۆزی ده رونی و كۆتایی ژیان
  هێرمان هێس������ه  به  هۆی ئه وه یكه  هاوس������ه ره كه ی تووشی 
نه خۆش������ی" شیزۆفرنی" ببوو، له  س������اڵی 1916 گیرۆده ی 
نه خۆش������ی خه مۆكی بوو و خرایه  ژێر پرۆسه ی ده رمانه وه . 
هێس������ه  له  كتێبی" ده میان" دا باس ل������ه  ده ورانی گه نجی، 
توخمه  پێكهاته ییه كان– ده رونی- ته حلیلی ده كات. ئه م كتێبه  
به  هۆی كه ش و هه وایه كی دژومنانه  كه  ئه و كات له  دژی 
ناوبراو به  سه ر  فه زای سیاسی– كۆمه اڵیه تی ئاڵمان دا زاڵ 
بوو، به  نازناوی" ئێمیل سینكلێر" باڵو كرایه وه  كه  له  چاپی 

شازده هه م دا ناوی راسته قینه ی نووسه ر ئاشكرا بوو. 
  س������ااڵنی 1918 تا 1919ی زایینی س������ااڵنی جیایی له  
بنه ماڵه ، گۆش������ه گیری و نیش������ته جێ بوون له " تسین" بوو. 
ئه م رووداوانه  له  كورته  چیرۆكه كانی هێس������ه دا به  باش������ی 
كاریگه ریان دیاره  و خۆیان ده رخستووه ، بۆ نموونه : كالین و 

واگنێر و دوایین هاوینی كلینگزۆر. 
  " هێرمان هێس������ه " ئه م نووس������ه ره  به ناوبانگ������ه  ئاڵمانی– 
س������وئیس"یه  له  رێكه وتی 9ی ئوتی 1962 له " تس������ین"ی 

سوئیس مااڵوایی له  ژیان كرد. 

 سه رچاوه : ویكی پدیا
***
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و: ه- ا 

سێبتامبری 1973یە. ئێرە سانتیاگۆ دۆ شیلیە. کۆمەڵێ 
نیزامی، گۆپاڵ بە دەست و بەکرێ گیراوانی ئامریکایی، 
س������ەرکەوتوانە جادەکانیان گرت. گرتن و دەس������ت بەسەر 
کردنەکان دەس������تی پێکردووە. 5٠٠٠ کەسیان لە یاریگای 
estado de chile کۆ کردۆتەوە و دەس������ت بەس������ەر 
ک������ردووە؛ ڕۆش������نبیران، خوێندکاران، سۆسیالیس������تەکان، 
کۆمۆنیستەکان، و هەموو هەوادارانی حکومەتی "خەڵکی" 
س������الوادۆر آلێندە و ش������اعیران و هونەرمەندەکان. ڤیکتۆر 
خاراش لە نێوان ئەواندایە. رۆژەکان بە ئازار و ئەشکەنجەوه  

تێپەڕ دەبن.
ئێرە ئامریکای باشورە، سازمانی سیخوڕی سیا، کۆمپانیا 

گەورە نێو دەوڵەتیەکان و بانکە گەورەکان 
حکومەتی "خەڵکی" س������الوادۆر ئالێندەی������ان لەناو بردوو و 
حکومەتی فاشیستی ژێنێڕاڵ پینۆشەیان لە جێی داناوە. 

ئێستا کاتی ته سویه  حسابە.
رۆژی 15 س������ێبتامبری 1973ی������ە. ڤیکت������ۆر خارای������ان 
ئەش������کەنجە کردووە و ئەو لەسەر زەوی کەوتووە. پەراسوو 
و دەس������تەکانیان بە تەور ش������کاندووە. س������ه رۆکی زیندانی 
یاریگا، س������ەرخۆش لەو سەرکەوتنە بەرەوالی ڤیکتۆر خارا 
دەڕوات. چ هەڵەیەک! دیکتاتۆرەکان هەمیش������ە نەفامن: 
))پێت خۆشە بۆ هاوڕێکانت گیتار لێبدەیت و بخوێنیت؟(( 
ڤیکتۆر وەاڵمی بەڵێ دەداتەوە. به رپرس������ی زیندان دەستوور 
دەدات گیتارەکەی بۆ بهێنن. ڤیتۆر خارا بە دەس������تە شکاو 
و خوێناوی������ەکان گیتارەکەی لەباوەش دەگرێت و س������رودی 

یەکگرتوویی دەخوێنێت. هاورێکانی لەگەڵی دەیڵێنەوە:
خەڵکی یەکگرتوو، هیچکات شکست نادرێت
خەڵکی یەکگرتوو، هیچکات شکست نادرێت

هەستەوە، بخوێنە
کە ئێمە سەرکەوتوو دەبین

,El pueblo unido, jamás será vencido
..El pueblo unido jamás será vencido

De pie, cantar
Que vamos a triunfar

بۆ ڤیکتۆر خارا و ئێوارەی 11ی سێبتامبری 1973

... سرودەکە ناتەواو مایەوە و سەربازەکان ڤیکتۆریان گرته  
بەر بارانی فیشەک.
35 ساڵ تەمەنی بوو.

س������رودی یەکگرتوویی دوای ئەو ئێ������وارە خوێناویە، بوو بە 
س������رودی هەموو ئازادی خوازەکانی جیه������ان: پۆرتوگال، 

ئێران، یونان، فیلیپین، نیکارا گوئە...
ئەو س������رودە هێشتاش نوێ بوونی خۆی لەدەست نەداوە هەر 
وەک چ������ۆن لە ڕاپەڕینی س������اڵی 1357 لە ئێران ئازادی 

خوازەکان دەیان وتەوە :
هەس������تەوە، لەڕیش������ه  دەربێنە، بینای کاخی سته مکاری و 

دوژمن...
وە هەروەها لە ئۆکراین چەند ساڵ لەمەوبەر، لە )راپەرینی 
پرتەقاڵی(دا ئەو سرودە لە کۆاڵن و جادەکانی شاری کیێف 

دا دەنگی دەدایەوە.

ئەم داگیر کاری و کوشت و کوشتاری شیلی، بووە هۆی 
نەفرەت و بێزاری هەموو ئازادی خوازێک و لە کۆتاییدا و 
لە ساڵی 199٠ شیلی لە دەست پینۆشە ڕزگاری دەبێت و 

دوبارە ئازادی خۆی بەدەست دەهێنێتەوە.
پینۆشە بەرەو هەر واڵتێک دەروات لەگەڵ تورەیی و بێزاری 
و ڕقی کۆمەاڵنی خەڵکی ئەو واڵتە ڕووبەروو دەبێتەوە، و 

لە کۆتاییدا ساڵی 2٠٠6 پینۆشە دەمرێت.

 لە ساڵی 2٠٠3 ئەو یاریگایە بە ناوی ڤیکتۆر خاراوه   ناو 
دەنرێت.***
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گئۆرگ لۆکاچ
 و: کازیوه 

    ئاخری������ن نووس������ەری گەورەی کۆمه ڵه ی رئالیس������تەکانی 
ئوروپایی ئەمێستاکە مردووە. و بە مەردنی ئەویش، ڕئالیسمی 
سۆسیالیستیش لە ڕاستی دا یەکەمین و گەورەترین کەسایەتی 
خۆی لەدەست دا. نووس������ەرێک کە گەورەییەکەی سێبەرێک 
بووه  بۆس������ەر گەش������ەی هونەرێ������ک کە ل������ە کۆمەڵگایەکی 
سۆسیالیس������تی دا دەگاته  لوتکە. تێکەاڵو بوونی ئەم دیاردانە 
لە کەس������ێکدا تەنها لە رووس������یەدا دەتوانێ رووبدا کە شۆرشە 
بۆرژوا- دیموکراتیکەکان لەغاوی کاریان دایە دەس������ت شۆرشە 
پرۆلیتەریەکان. تەنیا لە رووس������یە بوو ک������ە نه وه یه ک توانی، 

کەوتنی 19٠5و سەرکەوتنی 1917 ببینێ. 
  ماکس������یم گۆرکی هاوسەردەم و بانتر لەوە، دۆست و هاورێی 
تۆلس������تۆی و چێخۆف بوو. هەروەها دۆست و هاورێی لێنین و 
ئیستالینیش بوو. ئەم هەلومەرجە تایبەتیە ئەوی لە هونەرەکەی 
دا زۆر تایبەت و دەگمەن کرد. گۆرکی، هەروەها لەسەردەمێک 
دا دەژیا کە ڕئالیس������م لە ئوروپای رۆژئاوادا ) لەگەڵ رووسیە 
لە ساڵی 19٠5 ( ڕەد دەکرایەوە. کاتێک کە گۆرکی دەستی 
کرد بە نووس������ین، رئالیس������می س������ۆئیفت، فیلدینگ، بالزاک 
و ئیس������تانداڵ زۆر ل������ە میژبوو لەبیر چووبونەوە. ناتۆرالیس������تە 
ڕوڵه تیەکان و فۆرمالیس������تە تەجروبیەکان، ب������ەو داهێنانه  بێ 
مانایەی������ان خەریک بوون لە مەیدان������ی ئەدەبیات دا چاالکیان 
دەکرد. لەگەڵ ئەوەدا، گۆرک������ی نەچووە ژێر کاریگەری ئەم 
داڕمانەوه . ئەو زۆر س������ەر بزێوانە، سوننەتی ڕئالیسمی کۆنی 

زیندوو کردەوە و مەیلی بەرەوە الی تۆلستۆی ڕۆی.
  ئ������ەم دێرانە ناب������ێ تەنها وەک هەس������تێکی ئەدەبی الوەکی 
س������ەیر بکرێ. شێوەی گۆرکی لە بنەرەتدا لەگەل تۆلستۆی دا 
جیاوازە. ڕوانینەکانی گۆرکی بۆ جیهان بە ڕادەی تۆلس������تۆی 
بەرین بوون. ڕوانینێکی گەلێک زیندوو بۆ ئەو شتانەی کە بە 
ب������ێ گیان دادەندرێن، ئەو "روانینی عەقاڵنی بۆ ئه و جیهان"ەی 
ک������ە هێگل بنیاتنەری بوو، وه  ئاکامەکەی دەبێ بە جیهانێکی 
عەقاڵنی وەک مرۆڤەکان. گۆرکی یش هەروەک تۆلستۆی 
هاوار و تۆڕەیی خۆی بەرامبەر بە س������وکایەتی پێکردن و زمان 
بازی ده ره به گایه تی و س������ەرمایەداری دەردەبری. ئەو هەمیشە 
و بەشێوەیەکی بەردەوام، هەس������تە مرۆڤایەتیەکانی بۆ سه رجه م 
م������رۆڤ و ش������کڵ گرتنی مرۆڤ������ە کامڵەکان دەردەخس������ت. 
گۆرکی ئەم مەشغەلەی س������پاردە ده ست رێبەرە ڕاستەقینەکان 
واتە پرۆلیتاریای زوڵم لێکراو و سەرکوت کراو. بریسکەی ئەو 
ڕاپەرینەی کە تیایدا ده رکه وت، بوونە کڵپەی پرۆمتە ئاس������ای 

شۆرش. 

  ژی������ان و بەرهەمەکانی گۆرکی هێمای دره وش������اوه  و جوان و 
ناس������کی ئەو ڕاس������تیەن کە پرۆلیتاریای شۆرشگێر له ڕێگای 
شۆرشی پرۆلیتێەریەوە ڕزگاریان دەبێ، جێگرەوەی ڕاستەقینەی 
ت������ەواوی نامرۆڤایەتیەکانی مرۆڤ، تەواوی شۆرش������ەکانی 
مرۆڤ، ئۆمانیس������م و هون������ەرن. ژی������ان و بەرهەمەکانی ئەو 
نیشانیدەدات کە پرۆلیتاریا" بە هەموو بەهاکانیه وه  زیاتر لە دوو 
هەزار ساڵ پێشکەوتن و گەشەی هزر و فەرهەنگی بەشەریه ت 
مانای ڕاستەقینە دەبەخشێ") لێنین(. وشەی "مرۆڤ" هەستی 
خۆشەویس������تی لە گۆرکی دا دەبزوێنێ. ئۆمانیسمی گۆرکی 
خاوەنی چێژ و جوڵەیەکی زیاترە. هەم روونتره  و هەم سەرڕێژترە 
لە ڕق دژ به  هەر چەشنە سوکایەتیەک پێکردنێک به  به راورب 
به   ئۆمانیس������تەکانی پێش خۆی. هۆکاری ئاش������کرا بوونی 
لە ڕادە بەدەری ئۆمانیس������مەکەی نزیکی ئ������ەوه  لە بزوتنەوەی 
شۆرش������گێرانەی کرێکاری، و لە بۆلش������ویزم. 
ب������ۆ گۆرک������ی، بزوتن������ەوەی 
شۆرش������ی  و  کرێ������کاری، 
پرۆلیتێ������ری تاک������ە رێ������گای 
ڕزگاری هەموو مرۆڤەکانە. بە 
مان������ای دارمانی ئەو زنجیرانەیە 
کە گەشەی هەمەالیەنە و ئازادی 
کەسایەتی مرۆڤ وێراندەکات.   

  گۆرکی الو دەیتوانی هەموو ئه و 
هێزە ببینێ که  له ناخی کۆمه ڵگادا 
بوون������ی هه ی������ه . ئ������ەو دەیتوانی ئەو 
بوژانەوەی������ەی لە شۆرش������دا بە دژی 
نەهامه تی و سوکایەتیه کی کە بەسەر مرۆڤایەتیدا هاتوه  هەست 
پ������ێ بکا. ئەو هەروەها دەیتوانی ببینێ کە چلۆن ئەو هێزانەی 
لە ژێرکاریگەری س������ەرمایەداری ئاسیایی ڕوسیەی کۆن دان 
بەهاکانیان لەدەس������ت دەدەن. ڕزگار کردنی هێزە مرۆییەکانی 
خەڵک، لە بزوتنەوەی کرێکاری شۆرش������گێردایە کە ده سته به ر 
ده بێ������ت. لە کۆبوونەوەی هێزە ئینس������انیە ڕزگاری خوازەکاندا، 
بەاڵم نەوەکوو رزگاری دووره  دەس������تی مرۆڤەکان بە واتایەکی 
گش������تی. تایبەتیترین خاڵ سه باره ت بە بۆچوونی داهێنەرانەی 
گۆرکی ئەوەیە کە ئەو بزوتنەوەی کرێکاری شۆرشگێرانەی بە 
ڕزگارکەری تاک بە تاکی هەموو ئەو ئینسانانە دەبینێ کە 
لە کۆمەلگادا بوونیان هەیە. ئەو دەیتوانی هه س������ت به وه  بکات 
کە لە ناخی مارکس������یزم و بۆلش������ویزم دا، ئۆمانیسم زیاتر لە 
ئیدەئالێک، بە واتای ئامانجێکی درێژ خایەنە. لەگەڵ ئەوانەدا، 
ئۆمانیس������م بە بنچینەیەکی گرنگتر بۆ کرداری شۆرشگێرانە 
دادەندرێ. ئەم ئۆمانیس������مە بۆلش������ویکیە ڕۆمانی "دایک" بە 
سرودێکی قارەمانانەی بزوتنەوەی کرێکاری شۆرش دادەنێ.      

لە پێناو بەرز نرخاندنی گۆرکی دا
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ن: گئۆرک لۆکاچ
  و: هیوا ئەمانی

  رۆژنام������ەی" رووتە فانە") ئااڵی س������وور( لە به رواری 
بیس������ت و پێنجی ئوتی ساڵی 1922دا، بابەتێکی تایبەتی 
لەژێر ئەو ناونیشانه ی سەرەوەدا باڵو کردەوە. بە گرنگیدان 
و- لەهەمان کاتدا- سروش������تی کراوەی بابەتەکە، لەوانەیە 
خ������راپ نەبێ کە بابەتەکه  بە دەربڕینی چەند بۆچوونێک 

بەپێزتر بکەین.
  مانای چینایەتی" هونەر لەپێناو هونەر دا"

  نووس������ەر بابەتەکەی بە ڕەد کردنەوەی بۆچوونی "هونەر 
لەپێناو هونەر دا" دەس������ت پێدەکا. ئەو ئەم بۆچوونە وەک 
چەکێک������ی ئیدۆلۆژیکی بۆرژوازی و بە هاوتایی چەکی 
"زانستی بێ الیەن" دەبینێ. بێ گومان ئەم بۆچوونە هەڵە 
نیە، تەنها هەندێک ئابس������تراکت" دەرهەستە"؛  واتە بۆ لە 
قاودانی مانای چینایەتی ئەم بۆچوونە بەس نیە. لە ڕاستی 
دا، ناب������ێ هیچ کات لە بیرمان بچێت کە بۆچوونی هونەر 
لەپێناو هونەر دا بە هیچ ش������ێوەیەک دروشمی لێکۆلینەوە 
سەرەتاییەکانی بۆرژوازی لە ئەدەبیات نەبووە. بە پێچەوانەوە، 
هون������ەری ب������ۆرژوازی هەر وەک هونەری به ده روه س������ت بە 
دژی هونەری ده ره به گایه تی- ئیس������تبدادی لە دایک بوو، 
بەاڵم دواتر لە س������ەردەمی وایمار، گوتە و شیلێر دا بوو کە 
هون������ەری" تایبەت" بەدەر لە هەر ش������ێوە بەڵێندارییەک لە 
دایک بوو؛ ئەم شێوە ئەدەبیاتە لە دوای شۆرشی 1848 لە 
پاریس و بریتانیادا بوو کە گەیشتە لوتکە"، لەگەڵ ئەوەی 
کە رۆمانتیسمی ئینگلیزی فەڕانسەوی- کە مرۆڤ وەبیر 
ویکتۆر هۆگۆ، بایرۆن و ش������للی ئەخاتەوە، هێشتاش هەر 
خاوه ن هه ڵوێس������تێکی زۆر توندە". بەاڵم ل������ە ئاکام دا ئەم 
بۆچوونە لە کۆتایەکانی س������ەدەی نۆزدەیەم دا، بە تەواوی 
بەس������ەر که ش و هه وای هونەری دا زاڵ بوو، ئەگەر چی 
کە هێشتاش هونەر لەپێناو  هونەر بەقەدەر نووکە دەرزیەک 
لەگەڵ کاری ئەدەبی نووس������ەرانی ناوداری ئەو سەردەمە 
وەک زۆال، ئیبسن، تۆلستۆی و داستایۆفسکی دا یەکی 

نەدەگرتەوە.
ئێس������تا کە ئێمە ئەم گۆڕانکاریە ل������ە دەرکی ئەدەبیات لە 
پێوەند لەگەڵ گۆڕانکاری چین������ی بۆرژوا دا لە نزیکەوە 
ش������رۆڤە دەکەین، ئاش������کرا دەبێ کە" هونەر لەپێناو هونەر 

دا" دیاردەیەک������ە کە پێوەن������دی بە روخان������ی بۆرژوازیەوە 
هەیە، نیش������انەیەکە لەو ڕاس������تیەی کە ب������ڕوا بە ئامانجە 
چینایەتیەکان لە بیر و زەینی ناسراوترین و پێشکەوتووترین 
چینی بۆرژوا دا لێک ترازاوە. ڕاستە کە ئەم لێک ترازانە 
بەمانای پچڕانی تەواوی پێوەندیە بنەرەتیەکان نیە لەگەڵ 
تەواوەتی کۆمەڵگای بۆرژوازی، و نە" تەنانەت" بەڕوونی 
بەمانای ئەو بۆچوونانە نیە کە ئەم کۆمەڵگایە پشت سەر 
ئەنێن. لە ڕاس������تی دا، شێوەکانی هەست و شیوەکانی ژیان 
کە ناوەرۆکی لەدای������ک بوونە ئەدەبیەکان دیاری ئەکەن، 

هەر بەو ناو و نیشانەی پێشتره وه  ماونەتەوە. 
  ئەم ش������ێوازانە تەنها لەناوەرۆکی خۆیان بەتاڵ کراون. وە 
ئەم بەتاڵ بوونە ئاکامی ئەم ڕاستیەیە کە بڕوا بە توانایی 
ئەم شێوە ناوەرۆکە سه باره ت به  گۆرینی جیهان لە ناو چووە. 
ئەم شێوانە تەنها شێوە گەلێکی دروستکراون، شێوەگەلێکی 
تەنه������ا" ئەدەبی". وە بۆچوونی" هون������ەر لە پێناو هونەر دا" 
نیش������انەی جیاوازی بەدیهێنەری باشترین رۆحیاتی چینی 
بۆرژوای������ە لەگەڵ گۆڕانکاری گش������تی خودی چینەکە. 
لە ڕوانگەی چینی شۆرش������گێری پرۆلیتاریاوە، ئەم مەیلە 
بێ دوو دڵی کۆنەپەرەس������تانەیە. لە ڕوانگەی پرۆلیتاریاوە، 
هونەری چینی دەسەاڵتدار، هونەرێکە بەڵێندەر و نیشاندەری 
ئامانجگەلێکی دیاری کراوی چینایەتی. بەاڵم سەبارەت 
بە چینی بۆرژوا، ئەم شتە ئەبێتە ئاشکرا کەری پرۆسەی 

داڕمانی ئیدئۆلۆژیک. 
  ڕاس������تە کە م������رۆڤ ناتوانێ بەروون������ی ڕه و ا بوونی ئەم 
دۆزراوەیە شی بکاتەوە، مەگەر لە رێگای خوێندنەوەیەکی 
پ������ڕاو پڕ و دیاری کراوه وه  لە کۆی گۆڕانەکە. بە هەموو 
ئەوانەوە لەوانەیە بتوانین کە ئەم دراوانە بە یارمەتی چەند 
نمونەی������ەک روون بکەینەوە. بۆ نمونە ئەگەر دۆن کارلۆس 
ش������یلێر لەگەڵ واڵنشتاین بەراورد بکەین، وە ئەگەر رۆڵ و 
چارەنووسی نمونەی پاڵەوان گەلێک کە بە ڕاستی تایبەت 
بەون لە نزیکەوە بدەینە بەر لێکۆلینەوە لەالیەکه وه ، مارکۆز 
پ������ۆزا )Maquis.posa( وە لەالیەکی تره وه  ماکس 
پیکۆلۆمینی  )M.picolomini(، جیاوازیەکە زۆر بە 

ڕوونی دەر ئەکەوێ.
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  پاڵەوانی نمونەی ش������یلێر، بەیانی شۆرشگێرانەی چینی 
بۆرژوازیە. شۆرش������ی کارڵ م������ۆر )K.moore( کە 
بەش������ێوەیەکی ئەدەبی و بیرمەندانە وێنا کراوە، گێرەرەوەی 
بەشێک لەو هەستانەیە کە ڕه وتی شۆرشگێڕانه ی شۆرشی 
گەورەی فەرانس������ای بەرەو پراکتیک و کردار ڕاکێش������ا. 
) وە ئ������ەوە ن������ە ڕووداوە و نە لێ تێکچ������وون، کە پاڕلمان 
و کۆنوانسیۆن شیڵێر بە ش������ارۆمەندی کۆماری فەرانسا 
دەردەهێنێ(. لە الیەکی ترەوە مارکۆس پۆزا بۆ خواس������تە 
گشتیەکانی بۆرژوازی شۆرشگێر و ئازادی بیر کردنەوەیە 
ک������ە خەب������ات دەکا؛ وە تەنانەت ش������ێوەی خەباتەکەی بە 
جۆرێکی دەرهەستی، توڕە و سادە و بە شێوەی ماکیاوەلی 
گێژانەی������ە. زۆر قورس مرۆڤ وەبیر ش������ێوەی جواڵنەوەی 
زۆری������ەک لە قارەمان������ان و رێبەرانی شۆرش������ی گەورەی 
فەرانسا ئەخاتەوە، تەنانەت ئەگەر ئەو شێوە دەرەکیانەی کە 
خەبات بە خۆیەوەی ئەگرێ، ڕەنگدانەوەی دیکتاتۆریەکی 

بیرتەسکانەی ده ره به گایه تی ئاڵمانی بێ.   
  ماکس پیکۆلۆمینی لە هەس������ت و بیرکردنەوەکانی دا، 
ب������رای کارل مۆر و مارکز پۆزە. ب������ەاڵم ئیتر خاوەنی ئەو 
ئامانجە شۆرش������گێرانانە نیە کە ئام������ادە  بوو لە پێناویاندا 
خەبات ب������کا، ئیدیالیس������مەکەی و تامەزرۆیەکانی هیچ 
هاوئاهەنگیەکی������ان پێکەوە نیە. ئەو ب������ۆ جگە لە ماف و 
جوانی گش������تی ش������ەوقی نیە. ئەو ڕاستیە بێ گیان و بێ 
مانایەی ک������ە لەگەڵ بوونی ب������را گەورەکانیدا خەریکی 
خەبات کردنە لەس������ەری، ئێستاکانە لە هەموو بوارەکان دا 

ڕواڵه تی دەرکەوتوە.  
  داهێنەری ئەم رۆڵە هەر بەو ش������ێوەیەی کە باسمان کرد 
وەک س������یمایه کی نەگۆر خەریکە خ������ۆی ئەگونجێنێ. 
وە هەروەه������ا ماکس پیکۆلۆمینی، ب������ە پێچەوانەوە کارڵ 
مۆر و مارک������ز پۆزا، ئیتر لە ناوندی ش������انۆکەدا بوونیان 
نی������ە؛ ئەو چۆتە ئاس������تی رۆلگێرێکی س������ادەی وەرزیەوە. 
چارەنووس������ی ئەو ئیتر خەباتێکی روون و ئاش������کرا نیە لە 
پێناو ئامانجەکانی دا، بەڵکو س������ەودایەکی ناهاوئاهەنگە 
بۆ ئ������ەو ئامانجانە. خەباتێکە ک������ە کۆتایەکەی ناتوانێ 
ش������تێک بێ جگە لە مردنێکی بێ هیوایانە و پوچ، واتە" 
مردنێک لەو پ������ەری جوانی دا". لە نێوان دۆن کارلۆس و 
واڵنش������تاین دا ساڵەکانی 1793 و 1974 بوونی هەیە. ئەم 
سەردەمە، سەردەمی تیرۆر، ئەوپەڕی شۆرشی بۆرژوازیە. 
س������ەردەمێک کە نیشاندەری ترس������ی چینی بۆرژوازیە لە 
ئاکامی چەک و شەڕێکدا، کە خۆی وەگەری خستووە. 
ئەمە خۆ گوونجاندنە لەگەڵ شێوەی ده سه اڵتی چەکداری، 

ت������ا بەرژەوەندیە ڕاس������تەقینەکانی چینی ب������ۆرژوازی لە 
رووی ئابووری������ەوە بە دژی تاکرەوی فئۆدالی- و بە دژی 
پرۆلیتاریا- بچەس������پێنێ. ئاڕمانگەلێ������ک کە دەبێ ببنە 
هۆی ئالوگۆڕی جیهان، بۆخۆیان بوونە ئیدۆلۆژی ساف و 
سادەی گەشەی ئابووری سەرمایەداری. هێشتا بزوتنەوەی 
هونەر لە پێناو هونەردا لە قوتابخانەی ئاڵمانی دا لەم ڕەش 
بینی������ە، لەم بێ هیوایە، لەم ب������ێ ناوەرۆکیەی بەرانبەر بە 
چینی خۆی وشیاری وەدەست نەهێناوە. بەاڵم کاتێک کە 
ئێمە نوێنەرانی گەورەی ئەم دۆزەرەوەیە لە نیوەی س������ەدەی 
نۆزدەیەم دا س������ەیر ئەکەین، بابەتەکە زۆر روون و ئاشکراتر 
ئەبێ. بۆ نمونە بەرچاوترینی ئەم نوێنەرانە دەهێنینەوە بیر، 
فلۆبێر و بۆدلێر. فلۆبێر، بەتەواوی هەس������تیاریەوە، نوێنەری 
توێژێکە کە پرۆس������ەی شۆرش������ەکانی 183٠ و 1848 بە 
شێوەیەکی سەرلێشێواوانە و ئێحساساتی و بە ناوی سوننەتە 
گەورەکانی سەردەمی شۆرش، لەگەڵ" فەرانسەی نوێ"، 
لەگەڵ سازانی ڕەوتە جیاوازەکانی سەرمایەداری و زوڵمی 
چەکداری، کەوتبوونە دژایەتیەوە. فلۆبێر لە بەش������ێک لە 
چیرۆکەکان������ی دا بۆ نمونە بە جوانترین ش������ێوە پەروەردەی 
هه س������ته وه ری ڕقەکەی دەخاتە ڕوو. بەاڵم بە هۆی ئەوەی 
کە ئەم ڕقە، یەکسەرە مەنفی بوو، وه  نەیدەتوانی شانبەشانی 
پەیامێکی ئه رێنی لەگەڵ ئێستای ڕق لێبوونەوەی بکەوێتە 
دژایەتیەوە، هەس������تی نووسەر دەبوو بە دڵنیایەوە بە شێوەی 
ڕەد و دەرکردنی یەکس������ەری جوانی ناسی و بە شێوەیەک 

دژایەتی لەگەڵ دزێویه کانی ژیانی ئێستا بێتە بەرچاو. 
  ب������ەم هۆیەوە لە پانتایی ئیدۆلۆژیک دا ئەم قس������ەیەی 
مارکس ڕاس������تە لە بارەی بۆرژوازی������ەوە- وە بە دڵنیایەوە 
دەکرێ ژم������ارەی نمون������ەکان زیاد بکرێ-" گش������ت ئەم 
کەرەستە فەرهەنگیانەی کە بۆرژوازی دروستی کردوون، 
بە دژی شارستانیەتیەکەی خۆی هه ڵده گه ڕێنه وه  و هەموو 
ئەو خودایانەی کە دروستی کردوون بە جێی ئەهێڵن."        
  دووبارەی بکەینەوە کە ئەم ناسینەی ئێمە بە هیچ شێوەیەک 
ئەم ڕاستیە بۆ پرۆلیتاریا ناگۆرێ، کە دەبێ تیۆری هونەر 
لە پێناو هونەردا وەک تیۆریەکی دواکەوتوانە کە لەالیەن 
بۆرژوازی ، بەرەو گه نده ڵی رۆش������توو، دانراوە وه ال بندرێ. 
ب������ەاڵم ئەگەر پرۆلیتاریا بی������ەوێ لەبەرامبەر بۆرژوازی دا 
بارودۆخێکی له بارتر هەلبژێرێ، دەبێ بە شێوەیەکی پڕاوپڕ 
هەموو بابەتەکە لە ڕاستیە هەست پێکراوەکەی و ماهیەتە 

چینایەتیەکەیدا بۆ بۆرژوازی بدۆزێتەوە. 
13/ئۆکتۆبەری/1922
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  کارلۆس فۆئینتس، نووس������ه ری ن������اوداری مێکزیکی له  ته مه نی 
هه شتاوسێ ساڵیدا له  نه خۆشخانه یه ک له  مێکزیکۆسیتی ماڵئاوایی 
له  ژیان کرد. ئه و نووسه ری به رهه م گه لێکی وه ک "گرینگۆی پیر" و 
"مه رگی ئاڕتیمۆ کڕوس" بوو. ژماره یه کی زۆر له  به رهه مه کانیشی 

وه رگێڕدراونه ته  سه ر زمانی فارسی.
  کارلۆس فۆئینتس، نووس������ه ری ناوداری مێکزیکی، ڕۆژی شه مه  
15 مانگی مه ی س������اڵی 2٠12 له  ته مه نی هه شتاوسێ ساڵی دا له  
مێکزیکۆسیتی به هۆی نه خۆشی دڵه وه  گیانی له  ده ستدا. مه رگی 
ئه و له الی������ه ن جولیۆئۆرتێگاوه ، نووس������ه ری ژیاننامه ی فۆئینتس و 
ئوس������تادی توێژینه وه ی ئیس������پانیایی زانکۆی براون، شوێنێکی که  
فۆئنتس خۆیش������ی س������ااڵنێکی دووروو درێژ له وێ ده رسی وتۆته وه ، 

پشتڕاست کراوه ته وه .
  فۆئینتس به هۆی نه خۆشی دڵه وه  له  نه خۆشخانه  گیانی له  ده ستدا. 
به پێی ڕاپۆرتێکی هه واڵنێری ئاسوش������یتێد پرێس دکتۆری تایبه تی 
چاره سه ری فۆئینتس وتوویه تی که  ئه و له  ناوه وه  توشی خوێنبه ربوون 

بووه .
  ئه م نووسه ره  مێکزیکیه  گه لێک به رهه می وه ک شانۆنامه ، کورته  
چی������رۆک و ڕۆمانی له کارنامه دا هه یه ، ب������ه اڵم زۆرترین ناوبانگی 
به  نووس������ینی دوو ڕۆمانی "گرینگۆی پی������ر" و "مه رگی ئاڕتیمۆ 
کڕۆز" ه وه  به ده ست هێناوه . له و به رهه مانه ی که  له م نووسه ره  کراونه ته  
فارس������ی ده کرێ ئاماژه  به  ڕۆمانه کانی "ئائورا"، "مه رگی ئاڕتیمۆ 
کرۆز"، "گرینگۆی پیر"، "س������ه ری هیدار"، "توێژ هاویشتن"، "ئینس" 

و "خزمانی دوور" بکرێت.
  بیس������ت و چواره می������ن و ئاخرین ڕۆمانی" چاره ن������ووس و ئاره زوو" 
ش س������ه رنجی ڕه خنه گران و خوێنه رانی بۆالی خۆی ڕاکێش������اوه  و 
نیۆیۆڕک تایمز ناوی ئه م به رهه مه ی له پاڵ ناوی "ش������ه ڕ و ئاشتی" 
لیئۆ تۆلستۆیدا دانابوو به  جه غتکردنه وه  له وه ی که  هیچ به رهه مێکی 
ئه م نووس������ه ره  مێکزیکیه  السایی کردنه وه ی ڕۆمانی شه ڕ و ئاشتی 

نییه .
  فۆئینت������س تا ڕۆژی مه رگی له حاڵی پیاس������ه کردندا بووه . دواین 
نووس������ینی وتارێکی ته حلیلی س������ه باره ت به  ئاڵوگۆڕی ده سه اڵت له  
فه ڕانس������ه  بوو که  ڕۆژی شه مه  15ی مانگی مه ی له  ڕۆژنامه ی 

مێکزیکی ڕیفۆڕما  باڵوکرایه وه .
  فۆئینت������س به  به رده وامی چێژی له  نووس������ین وه رده گرت و ده یوت، 
ته نانه ت کاتێک که  له  جێوبانی خه ودایه  به دڵ ئاواته  خوازه  هه رچی 
زوتر ڕۆژبێته وه  تا بتوانێ ده ست بکاته وه  به  نووسین. ئه و ده یوت:<< 
ڕه مزی به خته وه ری ئه وه یه  که  به ڕێوه به ری کارێک بیت که  چێژی 
لێ وه رده گری>>. ئه و خه اڵتێکی زۆری له ماوه ی ته مه نی ئه ده بی 
خۆیدا وه رگرت که  خه اڵتی س������روانتس له  ساڵی 1987 دا یه کێک 

له وان بوو.
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  کارلۆس فۆئینتس له  دووتوێی به رهه مه کانیدا ده ستیداوه ته  
گێڕانه وه ی مێ������ژووی مێکزیک به   ئاوێته  کردنی به  تێم 
گه ل������ی  ئه وینداری، مه رگ و بیره وه ری. ده وترێ که  ئه و 
مێکزیکی له  به رهه مه کانیدا دروس������تکردۆته وه ؛ هه روه ک 
دۆس������ت و هاورێی دێرین������ی گابریل گارس������یا مارکێس 
که  به  ڕیئالیزم������ه  جادویه که ی، ش������وێنێکی وه ک << 

ماکۆندۆ>>ی خوڵقاند.
  فۆئینت������س له  11 ی نوامبری س������اڵی 1928 له  واڵتی 
پانام������ا له  دایک ب������وو. باوکی دیپڵۆمات ب������وو هه ر له م 
ڕوه وه  ئه ویش ل������ه  ته مه نی مناڵیه وه  ڕێ������گای بۆ واڵتانی 
جۆراوجۆری ئه مریکای باشوور کرایه وه  و ماوه یه ک له وێ 
ژیانی به سه ر برد. بنه ماڵه که ی له ساڵی 1936 دا بۆماوه ی 
چوار ساڵ له  واشینگتۆن نیشته جێ بوو که  ئه مه ش بووبه  
هۆی زاڵبوونی فۆئینتس به س������ه ر زمانی ئینگلیزیدا. ئه و 
ته مه نی 16 ساڵ بوو که  سه رئه نجام له گه ڵ بنه ماڵه که یدا 

گه ڕایه وه  بۆ مێکزیک.
     میرات گری شۆڕش، پابه ند به  بنه ماکانی 

یه کسانی
  فۆئینتس یه کێک له  نووس������ه ره کانی بزوتنه وه ی ئه ده بیی 
ناسراوبه  "بایه قوش" ه  که  له  ده یه کانی 6٠ و 7٠ ی زایینی دا 
به رهه مه کانی وه ک ئاسه واری باقی نووسه رانی ئامریکای 
التین که وته به ر سه رنج و پێشوازیه کی به رینی ئوروپایه کان. 
له  ئه ده بیاتی ئیسپانیایی زماندا ناوی فۆئینتس هاوشانی 
باقی نووسه رانی گه وره ی وه ک گابریه ل گارسیا مارکێز، 

ماریۆ بارگاز یوسا و خولیو کۆرتاسار داده نرێت.
 هه روه ه������ا ڕۆمان������ی گرینگۆی پی������ر یه که مین ڕۆمانی 

نووس������ه رێکی مێکزیک������ی بوو که  توانی ل������ه  ئه مریکای 
باکوردا پله ی یه کێک له  پڕفرۆشترین ڕۆمانه کان به ده ست 
بێنێت. ئه م ڕۆمانه  سه باره ت به  شۆڕشی مێکزیک نووسرا 
و له ساڵی 1985دا له  ئه مریکای باکور پێشوازیه کی باشی 

له  ئاستی گشتیدا لێکرا.
  هه وێنی س������ه ره کی نووسینی گرینگۆی پیر چاره نووسی 
نادی������اری ئه مب������روز بی یێ������رس، نووس������ه ری به ناوبانگی 
ئه مریکایی، ب������وو که  له  کۆتایه کانی س������ه ده ی نۆزده  و 
س������ه ره تای سه ده ی بیس������تی زایینی دا به  نووسینی وتار و 
ناوه رۆکی کتێبه کان������ی ئاژاوه یه کی زۆری له  ئه مریکادا 
دروس������تکرد بوو. بی ئێرس له س������اڵی 1913 و له  ته مه نی 
71 س������اڵیدا چوو بۆ مێکزیک تا به  شۆڕش������ه وه  په یوه ست 
بێ به اڵم دوای ئه وه  هیچ که س نازانێ چی به س������ه رهات. 
له ساڵی 1989دا فیلمێک له  ڕۆمانی گرینگۆی پیر، هه ر 
له ژێر ئه م ناوه دا، دروستکرا به  ڕۆڵتێدا گێڕانی جین فۆندا 

و گریگۆری پێک.
  فۆئینت������س که  ل������ه  به رهه مه کانیدا باس������ی مێکزیک 
ده کات، له س������ه ر ئه و باوه ڕه  بوو که  ئاهه نگی ڕه وتی ژیانی 
زۆربه ی دانیش������توانی مێکزیک زۆر خاوه  و ئاوێته یه کشه  
له  کێش������ه وگرفت، توندوتیژی و ناڕه زایه ت������ی به رده وام له  
بارودۆخی ژی������ان و داواکار بوو هێز و تینێک بخرێته وه به ر 

ئه م ئاهه نگه  نیوه  گیانه  و ببوژێندرێته وه . 
  کارلۆس فۆئینت������س پێیوابوو: << ئێمه  ده بێ بایه خ بۆ 
فه رهه نگ، مێژوو، کلت������وور و دڵته نگیه کانمان دابنێین و 
هاوکات خه بات له  پێناو هێنانه دی و دامه زراندنی ئازادی و 
یه کسانیشدا له بیر نه که ین ... ئێمه  میرات گرانی شۆڕشین 
و ڕه نگ������ه  ئه مه ش ئه رکی نه وه ی ئێمه  بووبێت که  بنه مای 
عه داڵه ت و یه کس������انی، به رابه ری و دیموکراسی به  کرده وه  

سه قامگیر بکات.>> 
  فۆئینتس نه  ته نی������ا له  ڕۆمانه کانی دا به ڵکو له  ژیانی 
سیاسیش������ی دا پێبه ند بوون به م بنه مایانه ی له  خۆی نیشان 
ده دا. ئه و له  س������اڵی 1975 دا بووبه  سه فیری مێکزیک له  
فه ڕانسه ، به اڵم دووساڵ دواتر له  ناڕه زایه تی به  هه ڵبژێردرانی 
گۆس������تاو دی������از ئ������ۆرداز وه ک س������ه فیری میکزیک له  
ئیسپانیا ده س������تی له  کاره که ی کێش������ایه وه . هۆی ده ست 
له  کاركێشانه وه که ش������ی ئه وه  بوو که  له  کاتی س������ه رۆک 
کۆماری دیاز ئۆرداز دا له  ساڵی 1968 ئه ڕته ش گولله ی 
به  خوێندکارانی خۆپیش������انده ری ناڕازی له  سه قامه کانی 

مێکزیکۆ سیتیه وه  نابوو.
       

             سه رچاوه : ئیتێرنێت
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 سروودى تە وقى دیلى بپسێنە 

ئاوازى : کاڵێ ئا تەشى

هۆنراوە : نە جم محەمەد

 شۆڕە ژنەکە تەوقى دیلى بپسێنە
ئاسۆى   ڕزگارى  ئینسان  ببینە

وەرە خەبات کەین ئە م نەزمە تێکدەین 
فەرهەنگى  کۆنیش  ئاگر   تێبەردەین 
تا  دونیایە جوانتر  لە ئاسۆ   هەڵبێ
من و تۆ و هەموان لێى بە هرە مەندبن

شۆڕە کچەکە تەوقى دیلى بپسێنە 
ئاسۆى   ڕزگارى   دواڕۆژ   ببینە 

کااڵ نى کیژى! ئینسانى ئینسان 
مافێکى خۆتە بە ئازاد ژیان 

دیوارى ماڵ تێکدە ساوەرە مەیدان 
ڕا وەستە  دژى   ستەمى   ژنان 
شۆڕ ژنەکە تەوقى دیلى بپسێنە 
ئاسوى ڕزگارى   دواڕۆژ    ببینە

کیژێ جەژنە کەت پڕ عە شق و گوڵ بێ
لێوت پڕ خەندە و  شادیت  لە دڵ بێ

ئە و جەژنە جەژنە گشت ئینسانە کان 
بژین   ژیانى   ئازاد و   یەکسان

شۆڕه  ژنە کە تەو قى دیلى بپسێتە 
ئاسۆى   ڕزگارى   ئینسان ببینە 
خۆت مەسوتێنە بەسیە خۆکوژى 
بەرامبەر بە خۆت بۆ توندوتیژى 
بۆچى بێدەنگى بۆ خەبات ناکە ى
هەربە خە اتە بە ئامانج ئەگەى

   ئەم س������روودەم لە سەرەتاى نەوەدەکانى س������ەدەى ڕابووردوودا  
وەک هونەرمەندێ������ک چڕیوە دواتر لە چەندین مەراس������یمدا لە 
زۆربەى شارو شارۆچکەکانى کوردوستان دا گتوومە، بەتایبەتى 
لە مەراس������یمەکانى ڕۆژى هەشتى مارسدا. و لە ساڵى 1999دا 
تۆمارم کردوە لە گەڵ چەند س������روودێکى تردا لە سیدیەکدا بە 
ناوى) کیژە نان فرۆش������ەکە (هۆنراوەى ئەم سروودە خۆم دامناوە 
و ئاوازەکەش������ى ئاوازى هونەرمەندى شۆڕش������گێرى رۆژهەاڵتی 
کوردس������تان کاک  )کاڵێ ى ئاتەشى ( یە بەڕاستى بۆ مێژوو 
دەیڵێم ئەو دەم لە سەرەتاى نەوەدەکاندا کەمن ئەم سروودەم دەوت 
و کۆمەڵ������ێ کەس بووین کە دیفاعم������ان لە مافی ژنان دەکرد 
و دژى تیرۆر و س������تەمى دژب������ە ژنان  وەدەن������گ هاتبووین و 
لەو بارەیەوە ب������ە ناڕەزایەتى و هەڵوێس������تى جۆراوجۆر دەهاتینە 

مەی������دان بە داخەوە هەر ئەو دەمە کۆمەڵێ ئەدیب و هونەرمەند 
و ڕوناکبیر و کۆمەڵێ بەرپرس و ئەندامى ئەحزابە ناسیۆنالیست 
و بۆرژوازیەکان هەبوون کە ملمالنێى ى سەختى  ئێمەیان دەکردو 
بە ئێمەیان دەوت ئێ������وە :--)دیفاع لە ئافرەتى ...و بەرەاڵ و بێ 
ئەخالق دەکەن( لە هەمووى  س������ەیر تر لە نێو ئەو پیاوساالرانەدا 
هەندێ ژنیش هەبوون هەر هەمان قس������ە و هەمان هەڵوێس������تى 
ئەوانیان هەبوو دژبە هاوچین و هاوچارە نووس������ه کانى خۆیانەوە 
بیریان دەکردەوە و هەڵوێس������تیان دەنواند ودەستخۆش������یان لە ژن 
ک������وژان دەکرد بەڵێ ڕۆژگار ه������ات و ڕۆژگار چوو بەداخەوە 
ئەوەت������ا ئێس������تا هەمان ئەو کەس������انە بە ناو بوونەت������ە پارێزەرى 
سەرسەختى مافەکانى ژنان وخۆیان خزاندۆتە ناو ڕێکخراوەکانى 
بەناو کۆمەڵگاى مەدەنى  و ئەو ژنانەشى کە دوێنێ دیفاعیان 
لە ژن کوژان دەکرد ئەمڕۆ بوونەتە فیمینیستى عەیارە 24 و لە 
ڕێکخراوە جۆراوجۆرەکانى ژناندا کار دەکەن و بەرپرس������یاریەتى 
گرنگ و حەساسیان وەرگرتوە بەڵێ ئەو دەمەى کە ئەم سروودە  
لە دایک بوو لە کوردوستان ڕۆژانە بە لێشاو ژن تیرۆر دەکران 
و بە لێشاو ژنان خۆیان دەسوتان ئەودەمە دونیایەک سوکایەتى 
و بێحورمەت������ى بەرامبەر بە کەرامەت و شەخس������یاتى ژن دەکرا 
ئەودەم������ە ژن تێزاب ڕێژ دەکرا، ژن لوتى دەبڕا، ژن القە دەکرا و 
ژن دونیایەک س������تەمى ترى دەرهەق دەکرا بەاڵم وەنەبێ ئێستا  
ئەو وەزعیەتە نەمابێ لە کوردس������تاندا نەخێر بە پێچەوانەوە ئەو 
وەزعیەتە  هەرماوە بە ش������ێواز و بە ڕێژەى جۆراو جۆر س������تەم و 
تون������دو تیژى دژى ژنان هەر بەردەوامە بەڵ������ێ ئالەو دەمەدا بۆ 
مێژوو دەیڵێم بە ش������اهیدى زۆرێک لەو کەسانەى کە ئێستاش 
ماون ش������اهیدى ئەو حاڵ������ەن  تاکە هونەرمەند ب������ووم کە دژ ە 
س������تەمى ژنان وەدەنگ هاتم بە سروودى" تە وقى دیلى بپسێنە" 
تاکە هونەرمەند بووم س������روودم بۆ نە هامەتیەکانى ژنان گووت 
کە بەداخەوە هونەرمەندەکانى تر س������ەرقاڵى گۆرانى گوتن بوون 
بەس������ەر س������ینگ و مەمک و بەرۆک و القى ژندا بە داخەوە 
لە نێو ئەو هەموە وێنەى نەهامەتى و س������تەمەى ژناندا ئەو بەناو 
هونەرمەندانە تەنها وێنەى سینگ و بەرۆکى ژنیان دەدى و تەنیا 
ئەو وێنەیان ال مەبەس������ت بووو لە ئاست وێنە تاڵەکانى تردا چاو 
و مێش������ک و بیرو ویژدان و  هونەرەکەیان کوێر بوو لە کۆتایدا 
دەڵێم زۆر بە پێویس������تم زانى بۆ مێژوو ئەم چەند قس������ەیە بەیان 

بکەم.   ***

سرودێک بۆ ژنان  قسە یە ک بۆ مێژوو

نەجم محەمەد
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ن: ئانتۆنیۆ گرامشی

و: باران

  بێزارم لە کەمتەر خەمەکان. منیش هەروەک فێریدریش 
هێبڵ گومان دەکەم ژیان به س������ه ر ب������ردن بە واتای پارتیزان 
بوونە.)1( مرۆڤە تەنیاکان و بێگانە لەگەڵ ش������ار ناکرێت 
بوونیان هەبێ������ت. ئەوەی کە زیندووە، بەڕاس������تی ناتوانێت 
هاوواڵتی بێت و هەڵوێس������تی نەبێ������ت. کەمتەرخەمی، بێ 
هێزیە، مشەخۆریە؛ بێ غیرەتیە. ژیان نییە. وە لەبەر ئەوەیە، 

کە من لە کەمتەرخەمەکان بێزارم.
  کەمتەرخەمی، قورسایی مردووی مێژووە؛ فیشەکێکی 
س������ۆربە بۆ لەناو بردنی داهێنەر و بیرمەند؛ وە مادەیەکی 
سس������تە کە تێیدا بااڵدەستترین گڕوتینە درەوشاوەکان نقووم 
دەبن. زۆنگاوێکە کە شارێکی کۆن دەگرێتە خۆی و باشتر 
لە دیوارە بەهێزەکان و لەخۆبوردوتر لە سنگی شۆڕشگێران 
پارێ������زگاری لەو ش������ارە دەکات. لەبەر ئ������ەوەی لە زەلکاوە 
مەنگ و قوڕاوەکاندا هێرشبەران قوت دەدات و لەناو دەبات 
و دڵسارد دەکاتەوە و هەندێک جاریش لە هێرشی قارەمانانە 
پەش������یمانیان دەکات������ەوە. کەمتەرخەم������ی زۆر بەهێزه وه  لە 
مێژوودا هەڵدەسوڕێت. پاس������یڤانە کار دەکات، بەاڵم کار 
دەکات. ق������ەزا و قەدەرە و ئەوەیە کە ناتوانرێت پش������تی پێ 
ببەس������ترێت. ئەوەی کە پالنەکان وێران دەکات، کە ش������ێوە 
جوانە داهێنراوەکان لەناو دەبات. مادەیەکی ناشرینە کە لە 
دژی شعور هەڵدەستێ و سەرکوتی دەکات؛ وە بەو شێوەیەیە 
ئەوەی ڕوو دەدات لە شەڕدا لەسەر خەڵک هەموار دەبێت: 
دەرفەت������ی چاکەیەک کە ک������ردەوەی قارەمانانە )بە نرخە 
جیهانیەکەی( دەتوانێت بخوڵقێنێت، ئیتر ئەوەندە س������ەرچاوە 
گرتوو لە داهێنان������ی کۆمەڵە خەڵکێکی کەم و دیاریکراو 
وا هەڵدەسوڕێن نییە، بەڵکوو بەستراوە بە  کەمتەرخەمی و 

حازر نەبوونی زۆرێک لەو کەسانەوه . 

  ئ������ەوەی ڕوو دەدات، ل������ەو الیەنەوە نیی������ە کە هەندێک 
بیانهەوێ������ت ڕوو بدات، بەڵکوو لەبەر ئەوەیە کە کۆمەاڵنی 
خەڵک بە خواس������تی خۆیان الدەدەن و ئیجازەی هەڵسوڕان 
و پوچکە بوونی گرێکان دەدەن کە لە دوایدا تەنیا شمش������ێر 
دەتوانێ������ت لێکی������ان هەڵبدڕێت. ئیجازەی ش������كڵ گرتنی 
یاس������اگەلێک دەدات ک������ە دواتر تەنی������ا ڕاپەڕین دەتوانێت 
هه ڵیانوه ش������ێنێته وه  و دەهێڵێت مرۆڤگه لێک سواری ئه سپی 
دەسەاڵت ببن، کە دواتر تەنیا شۆڕش دەتوانێت بیانگلێنێت.
  چارەنووس������ێک کە وادیارە بەس������ەر مێژوودا زاڵە، هیچ 
نییە مەگەر نیشانەی خەیااڵوی ئەم کەمتەرخەمیە ئامادە 
نەبوونە کە لەژێر سێبەری هەندێک هۆکاردا گەشە دەکەن 
و پێدەگەن، دەستانێکی دیاریکراو کە داوی ژیانی گشتی 
دەچن������ن، دەس������تانێک کە هیچ چاوەدێرێ������ک چاودێریان 
ناکات، وە کۆمەڵ لەوە بێ ئاگایە، چوونکە گرنگی پێ 

نادات.
  چارە نووس������ی یەک س������ەدە، هەموو دەستکردی ڕوانینە 
باری������ک و ئامانجە کورت ماوەکان و ب������ەرزە فڕیەکان و 
حەزە تایبه ته کانی گروپ������ە بچووکە کاریگەرەکانە، بەاڵم 
کۆمەاڵنی مرۆڤ بێ ئ������اگان؛ لەبەر ئەوەی گرنگیەکی 
پی نادات. ئەوکات ئەو هۆکارانەی کە ئیتر پێگەیشتون، 
س������ەر دەردێنن و داوی لە س������ێبەردا چندراویش بۆ بەجێ 
هێنانی ئەرکی خۆی دەست بەکار دەبێت. لەم الیەنەوە، وا 
دێتە بەرچاو کە چارەنووس������ێک هەیە بۆ دامرکاندنەوەی 
هەموو شتێک و هەموو کەسێک. وادیارە کە مێژوو هیچ 
نییە جگە لە ڕووداوێکی سروشتی گەورە. یەک هەلقواڵن. 
بوولەرزەی������ەک ک������ە هەموویان دەکات������ه  قوربانی: ئەوەی 
بیەویت و ئەوەیشی کە نەیهەوێت، ئەوەی دەیزانێ و ئەوەی 
کە نەش������یدەزانی، ئەوەی کە کاریگەر بووە و ئەوەیشی کە 
کەمتەرخەم؛ وە ئەم کۆتا دانەیەیان توڕە دەبێت و دەیهەوێت 
خۆی ل������ە کاریگەریەکانی ئ������ەو ڕووداوە بەدوور بگرێت. 
دەیهەوێت بە ئاش������کرا بڵێت کە نەیدەویس������ت؛ ئەو بەرپرس 

کەمتەرخەمەکان!
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نەب������ووە. هەندێک زۆر خاوەن بەزەییانە دەناڵێنن، ئەوانی تر 
زۆر ناشرین جوێن دەدەن، بەاڵم هیچکەس لەخۆی ناپرسیت 
– ی������ان کەمن ئەوانەی لەخۆیان دەپرس������ن: ئەگەر منیش 
ئەرک������ی خۆمم بەجێ هێنابوایە؛ ئەگەر هەوڵم دابوایە نرخم 
بۆ خواس������تی خۆم دانابوایە و بە بۆچۆنی خۆم، ئایا ئەوەی 
روویداوە، ڕووی دەدا؟ بەاڵم هیچ کەس نییە – یان کەمن 
ئەوانەی کە لە کەمتەرخەمی خۆیان تووش������ی زیان ده بن و 
لە دێر باوەڕیان و لە ب������اوەش نەکردنەوە بۆ... وە کاریگەر 
نەبوونیان بۆ گروپی هاوواڵتیانێک کە بۆ خۆبەدوور گرتن 
لە هەمان ش������ەڕ هەوڵی������ان دەدا و ئەرکی خۆیان بە ئەنجام 

دەگەیاند بۆ بەدەست هێنانەوەی ئەو چاکەیە.
  زۆرتریان بەاڵم پێیان باشترە کە لە ڕووداوە ڕوودراوەکاندا 
باس������ی بێ ئاکامی ئامانجەکان بکەن و بەرنامە شکست 
خواردووەکان و لەو شێوە دلخۆشکەرانەی تر؛ وە بەم شێوەیە 
حازر نەبوونی خۆیان لە هەر ئەرکێکدا دەس������ت پێدەکەنەوە. 
هەڵبەتە ن������ەک لەبەر ئ������ەوەی کە لە پێش������ترەوە دەتوانن 
ش������تەکان بە ڕوونی ببینن و چەند جارێک توانایان نەبووە 
کە ڕێگەچارەی گونجاو بدەن بە دەس������تەوە بۆ کێشە کەم 
وێنەکان یان کیش������ەگه لێک کە پێویس������تی بە ئامادەیی 
بەرفراوان و کاتی پێویس������تە و بەهەمان ڕادە گرنگ بوون، 
بەڵکوو لەبەر ئەوەی کە ئەو ڕێگا چارانە بە شێوەیەکی زۆر 
جوان ب������ێ بەرهەم و نەزۆک دەمێننەوە و ئەو هاوکاریە لە 
ژیانی گشتیدا بە هیچ نوورێکی ئەخالقی گیان ناگرێت؛ 
چوونکە بەرهەمێکی توێژینەوەی ڕۆشنبیرانەیە و نەوەک 
سەرچاوە گرتوو لە هەستی تەزێنەری ئەرکێکی مێژوویی 
کە هەمووانی لە ژیاندا کاریگەر دەوێت و گوێ پێ نەدان 

و کەمتەرخەمی بە هیچ شێوەیەک ناوێت.
  هەروەها لەبەر ئەوەش بێزارم لە کەمتەرخەمەکان: چوونکە 
ناڵەی بێ به زه ییانەی نەمرییان، بێزارم دەکات، من لە یه ک 
به یه کیان ده پرس������مه وه  کە چۆن ئەرکێک کە ژیان بۆیانی 
دیاری ک������ردووە و رۆژ بە رۆژ بۆی������ان دیاری دەکات، بە 
ئەنجام گەیاندووە؟ لە هەرچیەک کە کردویانە و بەتایبەت 
لە هەرچیەک کە نەیانکردووە و هەس������ت دەکەم کە بتوانم 
بەهێز بم هەس������تی بەزەیی خۆم بەفیڕۆ و فرمێس������کەکانم 

لەگەڵ ئەوان بەش نەکەم.
  م������ن پارتیزانم، زیندووم و لە ویژدانە بەهێزەکانی هاورێی 
خۆمدا دەنگ������ی ترپەی کاریگەری ئەو ش������ارەی داهاتوو 
دەبیستم کە بەشی من خەریکە دروستی دەکات؛ وە لەوێدا، 

زنجیرەی کۆمەاڵیەتی لە سەر پشتی هەندێک 

کەسی دیاریکراو قورسایی نانوێنێت و لەوێدا هەرچیەک 
ک������ە ڕوو دەدات ڕێک������ەوت و قەزا و قەدەرێ������ک نییە و 
بیرمەندانە و کردەوەی خودی هاوواڵتیانە. لەو شارەدا هیچ 
ک������ەس نییە کە لە پەنج������ەرەدا ڕابمێنێت، ئەو کاتەی کە 
کەسانێک خەریکن گیان لەدەست دەدەن و دەمارەکانیان لەو 
لەخۆبوردوییەدا دەبڕدرێت و لەگەڵیدا کەسێکیش نییە کە 
لە پەنجەرەدا بمێنێت و بۆسه  دابنێت تا لە چاکەیەکی کەم 
کە کاریگەری کەسانی وەکوو ئەو لەگەڵ خۆی هێناویە، 
کەڵ������ک وەربگرێت و گومانەکانی خۆی بە بێ رێزی بەو 
دەست لە گیان داش������ۆریوە و دەمار بڕدراوە، بڕیژێتە دەرەوە 
کە بۆچی لە ده س������ته به ر کردنی  ئیرادە و خواس������ته کانیدا 

سەرکەوتوو نەبووە.
  من زین������دووم، من پارتیزانم. کەوات������ە بێزارم لەوەی کە 

بەشداری ناکات. من لە کەمتەرخەمەکان بێزارم.

    یازدەی فێبریواری 1917
***
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   له فارسییه وه : پێشه نگ 

  كاتێ ده نووسی، وانیشانبده  كه  له حاڵی خه باتدای! ڕاسته قینه گه رایی هێرشبه رانه ! 
ڕاس���تی شان به  شانی تۆیه ، كه وایه  تۆش ش���ان به  شانی ڕاسته قینه  خه باتكه ! بێڵه  
با ژیان وه قس���ه  بێت!  توندوتیژ له گه ڵیدا مه جووڵێوه ! و بزانه  كه  بۆڕژواكان ئیزنی 
قسه كردن به  ژیان ناده ن! به اڵم تۆ، تۆ ده توانی خۆت به  شایسته ی ئه م ئه ركه  بزانی. 
ته نانه ت وه ها بژارده یه ك بۆ تۆ ناچارییه . ڕوانگه یه ك هه ڵبژێره  كه  له ودا ڕاسته قینه  
ون و پۆش���راوه . جێ  گۆڕكێی پێكراوه  و ئاڵوگۆڕی به س���ه ردا هێنراوه . هه ڵدانه وه ی 
ڕووبه ند ل���ه  ڕواڵه تی ڕاس���ته قینه  ئه ركی تۆیه . به جێگای ت���اك وێژی، دژوناكۆك 
قس���ه بكه . هۆكارو به ڵگه كانی تۆ، مرۆڤێكی زیندووه  كه  ده س���ت ده داته  كردار و له م 

ڕێگایشه وه  بوار بۆ ژیان ده ڕه خسێنێ .
   بوێربه ، چون پێوه ندی به ڕاستیه وه  هه یه ! ئه گه ر له  بۆچوونه كانتدا حه ق به  تۆ بێت، 
له  ئاكام دا ده بێ بتوانی ناكۆكیه كانی دنیای ڕاس���ته قینه ش ته حه مولكه ی، پشكنینی 

كۆسپ و ته گه ره كان له  ڕواڵه ت و سیمای به  گشتی سه ر سامکه ر و  ئاڵۆسكاوی دا.
   ل���ه  به رانبه ر هه مواندا كارێك بك���ه  تا ئاڕمانه  چینایه تیه كانت گه ش���ه بكه ن، كه  
ئاڕمانی گش���ت مرۆڤایه تییه . هیچ ش���تێك به و بیانوه ی كه  له  چوارچێوه ی ئاكام و 
پێشنیار و هیواكانتدا ناگونجێن، وه المه نێ ، پێویسته  خۆ له وه ها كردارێك بپارێزی 
له به ر ئه وه ی زه روره ته كه ی په یوه سته  به  ڕاستیه وه . نیشانی بده  كه  كێشه وگرفته كان 

به  هه موو قورساییانه وه  شیاوی چاره سه رن.
  له م خه باته دا تۆ به  ته نیا نیت، و ئه گه ر بتوانی خه باته كه  هیدایه ت و ئاڕاسته  بكه ی 
خوێنه ره كانیش���ت هاوش���انی تۆ خه بات ده كه ن. تۆ به  ته نیا ڕێگاچاره  نادۆزیته وه ، 

ئه مه  به ته نیا له  ئه ستۆی تۆدا نییه ، ئه ویش له م گه ڕان و پشكنینه دا هاوبه شه.    

كاتێك ده نووسی به رده وام له حاڵی خه بات و به ربه رکانێدابه 

   نووسینی: بێرتۆلد برێشت
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  له فارسییه وه : ئاكام به سیم  

  داوا له سه ر باڵوكردنه وه ی سه رله نوێی په یامی ئه نجومه نی 
گشتی ئه نترناسیۆناڵ) یه كه م( سه باره ت به  شه ڕی نێوخۆیی 
له  فه ڕه نس������ه  و نووسینی پێشه كیه ك له سه ر ئه م به رهه مه  بۆ 
م������ن چاوه ڕوان نه ك������راو بوو. هه ر بۆیه  لێ������ره دا ده مه وێ به  

كورتی ئاماژه  به  چه ند خاڵ بكه م.
  پاش دوو به یانیه ی ئه نجومه نی گش������تی س������ه باره ت به " 
شه ڕی نێوخۆیی له  فه ڕانس������ه " ، ئه و به رهه مه  كه  ماركس 
دایڕش������تووه ، ده خوێنن������ه وه . یه كه م به  هۆی ئ������ه وه ی كه  له  
به یانیه ی دووهه می" ش������ه ڕی نێوخۆیی له  فه ڕه نسه "دا كه  
ب������ه  بێ به یانیه ی یه كه م خوێنه ر لێی حاڵی نابێت، ئاماژه ی 
پێكراوه ؛ دووهه م، ئه و دوو به یانیه ش كه  ماركس نووسیویه تی، 
وه ك ش������ه ڕی نێوخۆیی له  فه ڕه نسه ، هه ر وه ك ئه وه ی كه  له  
س������ه ره تادا له  كتێبی" هه ژده هه می برومێر، لویی بناپارت" 
نیش������انی دابوو، بابه تێكی دره وش������اوه یه  له  لێهاتووییه كانی 
نووس������ه ر ل������ه  تێگه ێش������تنی روون له  ناوه رۆك و ئاس������ت و 
ئاكامه كانی ئه و رووداوه  گه وره  مێژووییه ، رووداوگه لێك كه  
یان له  به رچاوی ئێم������ه دا له  ئارادان، یان كۆتایی پێهاتووه . 
هه روه ها له و رووه وه  كه  ئێمه  ئه مڕۆ له  ئاڵمانیادا هێشتا ده بێ 
له گه ڵ ئاكامه كانی ئه و رووداوانه ی كه  ماركس پێش������بینی 

كردبوو، ده ست و په نجه  نه رم بكه ین.
  پرس������یار ئه وه یه  ئاخۆ ئه وه ی كه  ل������ه  به یانیه ی یه كه مدا 
باس������ی لێكرابوو، م������وو به  موو نه هات������ه دی؟ واته ، ئه گه ر 
ش������ه ڕی دیفاعی له  ئاڵمانیا له  دژی" لویی بناپارت" ببێت 
به  ش������ه ڕی داگیركه رانه  له  دژی خه ڵكی فه ڕه نسه ، هه موو 

ئه و نه هامه تیانه ی پاش شه ڕه كانی به  ناو شه ڕگه لی 
  رزگاریبه خش به س������ه ر خه ڵكی ئاڵمانیادا هات به  ئاس������ت 
و به رینایه كی به رباڵوتر س������ه رله نوێ دووپات نابێته وه . ئایا 
بیسمارك بیست ساڵی دیكه  له سه ر كورسی ده سه اڵت نه ماوه . 

پێشه كی كتێبی" شه ڕی نێوخۆیی 

له  فه ڕه نسه " ی كارڵ ماركس
ن: فریدریش ئێنگڵس

ئایا به  جێگای به دواداچوونی عه وامفه ریبه كان )1(، هه ر به و 
دڕنده ییه ی پۆلیس و ته فسیره كانی له  یاسا كه  مووی له شی 
بنی ئاده می راست ده كرده وه  یاسای بارودۆخی نائاسایی و 

گرتنی سۆسیالیسته كانی )2( بۆمان به  ده یاری نه هێنا؟
  ئاخۆ ئه و پێشبینه  نه هاته دی كه  په یوه ست بوونی" ئازاس" 
و" لێ������ڕن" به  ئاڵمانیا، فه ڕه نس������ه  ده خاته  به ره ی روس������یه  و 
دوای ئه م په یوه س������ت بوونه  ئاڵمانیا یان به  ئاش������كرا ده بێته  
نۆكه ری رووس������یه ، یان ناچار ده بێت پاش وچانێكی كورت 
خۆی بۆ ش������ه ڕێكی نوێ و له  راستیدا" بۆ شه ڕێكی نوێ 
له گه ڵ ره گه زه كانی هاوپه یمانی) ئیس������الو و التین( ئاماده  
بكات؟" مه گه ر په یوه ست بوونی ئالزاس و لێڕن به  ئاڵمانیا، 
فه ڕه نسه ی نه خسته  كۆشی روسیه  و بیسماركیش 2٠ ساڵی 

ته واو بێ هۆ بۆ راكێشانی تێزار سواڵكه ری نه كرد؟
  ئای������ا خۆش������خزمه تیه كی به ده یان قات س������ووكتر له وه یكه  
قه یسه ری بچووك عاده تی پێكردبوو،) هه ڵبه ت پێش له وه یكه  
ببێته  یه كه مین زلهێزی گه وره ی ئوروپا( ئاراس������ته ی خاكی 
پاكی روس������یه  نه كرد و ئاخۆ خنجێری داموكلێس������ی شه ڕ 
به رده وام به س������ه ر س������ه ری ئێمه وه  ناخولێته وه ، شه ڕێك كه  له  
یه كه مین رۆژیدا په یماننامه كانی ش������ازاده كان ده بێته  بڵقی 
سه ر ئاو، شه ڕێك كه  جگه  له  بێ ئاكام مانه وه ی هیچیتری 
ب������ه دواوه  نییه ، ش������ه ڕێكی ره گه زی ك������ه  ئوروپای له گه ڵ 
مه ترسی پازده  تا بیست ملیۆن س������ه رباز به ره وڕوو ده كات، 
ش������ه ڕێك كه  تا ئێستاش به  خاتری ئه وه  بڵێسه ی نه سه ندووه  
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ك������ه  ته نانه ت به هێزترین زلهێزه كان������ی جیهانیش له  به رانبه ر 
نادیاربوونی ئاكامه كانی ترسیان لێ نیشتووه ؟

  كه وایه  ئه ركی ئێمه یه  جارێكی تر  ئه م به ڵگه  دره وش������اوه  
نی������وه  له بیركراوه  ك������ه  واقیعبینی سیاس������ه تی نێونه ته وه یی 
كرێكاری له  ساڵی 187٠ نیشان ده دات، بخه ینه  به ر ده ستی 
كرێكاران������ی ئاڵمانیا؟ ئه و ش������ته ی كه  س������ه باره ت به م دوو 
به یانیه یه  س������یدق ده كات، سه باره ت به " شه ڕی نێوخۆیی له  
فه ڕه نسه "ش هه روایه . له  رۆژی 28ی مانگی مه یدا دوایین 
خه باتكارانی كۆمۆن له  به رانبه ر له ش������كری زۆری دووژمن 

له  به رزایه كانی" به لویل" كوژران. ته نیا 
دوو رۆژ دوای ئه و كاره س������اته ، واته  له  
رۆژی 3٠ی مانگ������ی مه یدا ماركس 
به رهه مه ك������ه ی خۆی ل������ه  ئه نجومه نی 
گشتی ئه نترانس������یۆناڵ پێشكه ش كرد، 
به رهه مێ������ك ك������ه  گرینگ������ی مێژوویی 
كۆمۆنی به  چه ند خاڵی كورت و به رچاو 
و به  زمانێكی خۆش و واقیعی وه س������ف 
ده كرد." ش������ه ڕی نێوخۆیی له  فه ڕه نسه " 
له  نێو ئه ده بیاتێكی زۆردا كه  له وباره یه وه  
نووسراوه ، هه رگیز وێنه ی په یدا نه ده بوو.
  به هۆی گه شه ی ئابووری و سیاسی 
فه ڕه نس������ه  پاش ساڵی 1789 پاریس له  

5٠ س������اڵ له وه پێش������ه وه  بارودۆخێكی په یدا كردبوو كه  هیچ 
شۆڕش������ێك نه یده توانی تێیدا بێته  ئ������اراوه ، مه گه ر ئه وه یكه  
ناوه رۆكی كرێكاری هه بێت، به  ش������ێوه یه ك كه  پڕۆلیتاریا كه  
به  خوێنی خۆی سه ركه وتنی به ده ستهێنابوو، پاش سه ركه وتن 
به  خواس������ت و داواكاری تایبه ت به  خۆی هاته  مه یدان. ئه و 
داواكاریانه  به  پێی ئاس������تی گه ش������ه ی فیكری و وشیاری 
كرێكارانی پاریس كه م تا زۆر ناڕوون و ته نانه ت له  هه ندێك 
شوێندا شپرزه  بوون، به اڵم سه رئه نجام هه موویان به یه ك رێگادا 
رۆیش������تن، ئه ویش له  نێوبردنی كه لێنی چینایه تی له  نێوان 
كرێكاران و سه رمایه داران. ئاساییه  كه  هیچ كه س نه یده زانی 
ئه م رێگایه  چۆن ده بڕن؟ ب������ه اڵم ئه و داواكاریانه  به  هه موو 
ناڕۆش������نیی و كه م و كۆڕیه ك كه  به ده ستیه وه  ده ینااڵند، بۆ 
نیزامی ده سه اڵتدار مه ترسیدار بوو. هه ڵبه ت كرێكارانێك كه  
ئه م داواكاریانه یان مه تره ح ده كرد، هێشتا چه كدار بوون. هه ر 
بۆی������ه ش چه ك كردنی كرێكاران یه كه مین ئه ركی بۆرژوازی 
بوو كه  ده س������ه اڵتی سیاسی به ده س������ته وه  گرتبوو. پاش هه ر 
شۆڕش������ێك كه  له  الیه ن كرێكارانه وه  رێكخرابوو، خه باتێكی 
تازه  هاتبووه  ئاراوه  كه  شكستی كرێكارانی لێده كه وته وه . وه ها 

شۆڕشێك یه كه مین جار له  ساڵی 1848 روویدا. بۆرژواكانی 
ئۆپۆزیسیۆنی پارلمانی )3( میوانی گه لێكیان بۆ به ره وپێش 
بردنی سیاس������ه تی ریفۆرمخوازانه یان له  هه ڵبژاردنه كان كه  
ده بوایه  ده سه اڵت بخاته  ده ست حیزبی ئه وانه وه ، وه ڕێخست. به  
هۆی ئه وه یكه  بۆ به ربه ره كانێ له گه ڵ ده وڵه ت پێویستیان به  
خه ڵكێكی زۆرتر و زۆرتر بوو ناچار بوون ورده  ورده  تووێژی 
رادیكاڵ و ورده  بۆرژواكان له  پێش������ه وه  دابنێن. هه ڵبه ت له  
پشت ئه واندا كرێكارانی شۆڕشگێڕ له  ساڵی 183٠ به مالوه  
زۆر ل������ه وه  زیاتر كه  بۆرژواكان و ته نانه ت كۆماریخوازه كانی 

هه ستیان پێ ده كرد، سه ربه خۆیی سیاسییان به ده ستهێنابوو. 
له  كاتێكدا كه  ناكۆكیه كانی ده وڵه ت و ئۆپۆزیسیۆن په ره ی 
سه ند، كرێكاران خه بات له س������ه ر شه قامه كانیان ده ستپێكرد. 
ده وڵه تی" لوی������ی فلیپ" رووخا و له گه ڵی������دا یونیفۆرمی 
هه ڵبژاردنه كانیش له نێوچوو و به جێگای" جمهوری" دامه زرا. 
جمهوریه ك كه  كرێكارانی سه ركه وتوو ناوی" كۆمه اڵیه تی" 
یان لێ نابوو. ئه وه یكه  مه به س������ت ل������ه  جمهوری كامه یه ؟ 
ته نانه ت كرێكاران بۆ خۆشیان نه یانده زانی، به اڵم ئه وان ئێستا 
ئیتر چه كدار بوون و له  پاڵ ده وڵه تدا ده سه اڵتیان هه یه . هه ر 
بۆیه ش كاتێك كه  ب������ۆرژوازی كۆماریخواز ژێر پێی خۆی 
پته و دی، چه ك كردن������ی كرێكارانی به  یه كه مین ئامانجی 
خۆی دانا و له  رێگای به ج������ێ نه گه یاندنی به ڵێنیه كانی، 
گاڵته كردن������ی به  ئاش������كرا و دوورخس������تنه وه ی بێكاران بۆ 
ئه یاله تێكی دووركه وتوو، كرێكارانی به ره و راپه ڕینی 1848 
پاڵ پێوه نا. ده وڵه ت پێش له وه  خۆی بۆ هێرشێكی سه ربازی 
ئاماد كردبوو. كرێكاران دوای شه ڕێكی قاره مانانه  سه ركوت 
ك������ران و ئه و كات������ه  گۆمی خوێن������ی زیندانیانی بێ دیفاع 
كه وته ڕێ، به ش������ێوه یه ك كه  له  كاتی ش������ه ڕی نێوخۆیی، له  
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رووم������ی كۆندا كه  بووه  هۆی داڕمان������ی ئیمپراتۆری رووم 
وێنه ی نه بووه . )4(

  ئه وه  یه كه مین جار بوو كه  بۆرژوازی نیش������انی دا ئه گه ر 
پرۆلیتاریا ئ������ه و جورئه ته  په یدا بكات ل������ه  به رانبه ریدا وه ك 
چینێكی س������ه ربه خۆ به  به رژه وه ندی و خواستی تایبه ت به  
خۆی راوه ستێت، به  چ بێ ره حمیه كی شێتانه وه  تۆڵه ی لێ 
ئه س������تێنێته وه  و به محاڵه ش������ه وه  دڕنده یی 1848 له  به رانبه ر 
دڕنده یی بۆرژوازی له  ساڵی 1871 له  كایه یه كی مندااڵنه  

زیاتر نه بوو. 
  سزاكه  به خێرایی به كرده وه  ده رهات. به اڵم ئه گه ر چینی كرێكار 
نه یده توانی به سه ر فه ڕه نسه دا ده سه اڵتدار بێت، له  به رانبه ردا 
بۆرژوازیش توانایی حكومه ت كردنی نه بوو. النیكه م تا ئه و 
كاته ی كه  مه یلی پاش������ایه تی له  نێو زۆرینه ی بۆرژواكاندا 
درێ������ژه ی به  ته مه نی خ������ۆی ده دا و بۆرژوازی دابه ش ببوو 
به  سێ حیزبی سه ڵته نه تی )5( و حیزبێكی كۆماریخوازدا. 
ناكۆكی نێوخۆییان ئه و ئیمكانه ی به  ماجه راجویه كی وه كوو" 
لویی بناپارت" دا كه  هه موو ئامرازه كانی ده س������ه اڵت، واته  
ئه رته ش، پۆلی������س و دام و ده زگای ئیداری قۆرخ بكات و 
له  رۆژی 2ی مانگی دیس������امبری س������اڵی 1851 دوایین 
س������ه نگه ری بۆرژوازی، واته  پارلمانیش������ی لێ س������ه ندن. 
ئیمپراتۆری دووهه م )6( به  چه وس������اندنه وه ی فه ڕه نس������ه  به  
ده س������تی تاقمێك له  ماجه راجویانی سیاسی و دارایی و له  
هه مان كاتدا گه شه ی پیشه سازی ده ستیپێكرد، واته  شتێك كه  
له  نیزامی كورت بینانه  و بێ توانای" لویی فیلیپ" و ته نیا 
له  ژێر ده سه اڵتی به شێكی بچووك له  بۆرژوازیدا ئیمكانی 
نه بوو." لویی بناپارت" به  بیانوی پاراس������تنی سه رمایه داران 
له  به رانبه ر هێرش������ی كرێكاران ده سه اڵتی له  سه رمایه داران 
زه وت كرد و ب������ه  پێچه وانه وه ش به  بیانوی پارێزگاری كردن 
له  كرێكاران له  به رانبه ر بۆرژوازیشدا كرێكارانی چه ك كرد. 
له  به رانبه ردا حكومه ته كه ی له  ئاس������تێكدا كه  تا ئه و كات 
بێ وێنه  بوو، بواری بۆ س������فته بازی و چاالكی پیشه سازی 
و به  كورتی گه ش������ه  و ده وڵه مه ند بوونی چینی سه رمایه دار 
خۆش كرد. ئاساییه  كه  گه نده ڵی و دزی گه وره  كه  ده رباری 
سه ڵته نه ت ناوه ندی بوو و به شێكی زۆر له  دزیه كان ده چووه  
گیرفانی ده س������ت و پێوه نده كانی ده س������ه اڵت، به  شێوه یه كی 
به رباڵو په ره ی س������ه ند. له  هه مان كاتدا ئیمپراتوری دووهه م 
دڵنه واییه ك بوو له  ش������ۆڤێنیزمی فه ڕه نسه  كه  سنووره كانی 
له  ده س������تچووی ئیمپراتوری یه كه م یان النیكه م سنووره كانی 
سه رده می كۆماری یه كه می )7( داوا ده كرد. به اڵم درێژه ی 
ئیمپراتوری فه ڕه نس������ه  به  س������نووره كانی رژیمی پاشایه تی 

كۆن و ته نانه ت به  س������نووره كانی به رته س������كتری 1815 بۆ 
هه ت������ا هه تایه  ئیمكانی نه بوو، هه ر بۆیه  بۆ ئه م مه به س������ته  
پێویست بوو جاروبار ئاگری شه ڕ هه ڵگرسێنن و سنووره كانی 
خۆیان په ره  پێ بده ن. هه ڵبه ت هیچ ئاستێك له  په ره سه ندنی 
س������نووره كان وه ك په ره س������ه ندنی س������نووره كانی فه ڕه نسه  له  
كه ن������اره ی ئاڵمانیای چه پی راین فانتێزیای ش������ۆڤێنیزمی 
فه ڕه نسه ی هه ڵنه ده خڕاند. له  روانگه ی ئه وانه وه  یه ك له سه ر 
چواری مایلی چوارگۆش������ه  له  " راین" زیاتر له  ده  مایلی   
چوارگۆش������ه  له  ئاڵپ یان هه ر ش������وێنێكی دیكه  بایه خی 
هه یه . داگیركردنی س������ه رله نوێی كه ناره ی چه پی راین - چ 
به  یه ك هێرش یان به ش به ش و له  ئاكامی هێرشی به رده وام 
بێته دی- ب������ۆ ئیمپراتوری دووهه م ته نیا مه س������ه له ی كات 
مه تره ح بوو. كاتی ئه و كاره  به  شه ڕی نه مسای قه یسه ر له  
1866 )8( ده ستیپێكرد و بیسمارك به  سیاسه تی زۆاڵنه ی 
ئه مڕۆ و س������به ی پێ كردن ب������ۆ" قه ره بوو كردنه وه ی زه وی" 
رێگایه كی بێجگه  له  شه ڕ بۆ ناپلئۆن نه هێشتبووه وه ، شه ڕێك 
كه  له  ساڵی 187٠ ده ستیپێكرد ئه وی بۆ سێدان )9( و دواتر 

بۆ" ویڵهێڵم هۆهه " )1٠( كێشا.
  ئاكامی ئه و وه زعه ، شۆڕشی پاریس له  4ی سێپتامبری 
197٠ بوو. ئیمپراتوری هه ر وه ك كۆش������كێك كه  له  كاغه ز 
داڕێژرابێت، رووخا و جارێكی دیكه " جمهوری" راگه یه ندرا. 
به اڵم دووژمن له  پشتی ده رگاكاندا راوه ستابوو و ئه رته شی 
ئیمپراتوری یان له  مێتس������دا زیندانی بوون یان له  ئاڵمانیادا 
دیل كرابوون. له  وه ها بارودۆخێك������ی قه یراناویدا، خه ڵك به  
نوێنه رانی پاریس له  س������یمای یاسادانه ری پێشوو ئیزنیان دا 
كه " حكومه تی دیفاعی میلی" پێكبێنن. ئه وان بۆیه  له گه ڵ 
ئه م كاره دا ره زامه ندیان ده ربڕی كه  ئێس������تا ئیتر هه موو ئه و 
پاریسیانه ی كه  ده یانتوانی چه كدار بن، به  مه به ستی دیفاع 
ده چوونه  نێو گاردی میلی و چه كدار ده بوون، به  ش������ێوه یه ك 
كه  كرێكاران زۆربه ی هه ره  زۆری ئه و گارده یان پێك ده هێنا. 
به اڵم به خێرایی كێشه كان له  نێوان ده وڵه تێكدا كه  بریتی بوو 
له  ب������ۆرژواكان و پرۆلیتاریای چه كدار قووڵ بووه وه . رۆژی 
31ی مانگی ئۆكتۆبر گوردانه كانی كرێكاری هێرش������یان 
كرده سه ر ساختمانی ش������اره داری و ژماره یه ك له  ئه ندامانی 
حكومه تی������ان زیندانی ك������رد. به اڵم خه یان������ه ت و جێبه جێ 
نه كردن������ی به ڵێنیه كانی حكومه ت و هه روه ها ده س������تێوه ردان 
و ناوبژیوانی چه ند گ������وردان له  ورده بۆرژوازی، بووه هۆی 
ئه وه ی كه  س������ه رله نوێ مه ره خه س������یان بكه ن و بۆ ئه وه یكه  
ش������ه ڕێكی نێوخۆیی له  ش������ارێكدا كه له  الیه ن دوژمنه وه  
گه مارۆ درابوو، نه یه ته  ئاراوه ، هه ر ئه و حكومه ته  له سه ركار 
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مایه وه .
  س������ه رئه نجام له  رێكه وتی 28ی مانگی ژانویه دا پاریسی 
برس������ی ته س������لیم بوو، به اڵم به  ش������انازیه ك كه  له  مێژووی 
شه ڕدا تا ئه و كات بێ وێنه  بوو. قه اڵكان به ده سته وه  دران و 
سه نگه ره كان ده ستیان به سه رداگیرا، چه كی سه ربازانی پیاده  
و گاردی س������ه یار ته حویلی دوژمن درا و گشت ئه ندامانی 
بوون به  دیلی جه نگی. سه ركه وتووان نه یانوێرا سه ركه وتووانه  
بێنه  ناو ش������ار و ته نیا توانیان چه ند گۆشه یه كی بچووكی 
پاریس، ئه ویش ناوچه یه ك كه  زۆربه ی پاركی گش������تی بوو، 
داگیر بكه ن؛ تازه  ئه ویش بۆ ماوه ی چه ند رۆژ! له و ماوه یه دا 
ئه وانه ی كه  131 رۆژ پاریس������یان گه مارۆ دابوو، خۆیان له  
الیه ن كرێكارانی پاریس گه م������ارۆ درابوون. كرێكاران وریا 
بوون كه  هیچ كام له  قه یس������ه ریه كان له  سنووری به رته سكی 
قوژبنێك كه  ببوو به  زه وی ئه رته شی سه ركه وتوو، نه ترازێن.

  ئ������ه وه  رێزێك بوو ك������ه  كرێكارانی پاریس بۆ ئه رته ش������ێك 
كه  هه موو س������ه ربازانی ئیمپراتوری له  به رانبه ریدا چه كیان 
دانابوو، دایانده نا. یونكره كانی قه یس������ه ریش كه  بۆ تێركردنی 
هه ستی تۆڵه سه ندنه وه ی خۆیان هێرشیان كردبووه  سه ر ناوه ندی 
شۆڕش، ئێستا ده بوایه  به  رێزه وه  راوه ستن و له  به رانبه ر هه ر 

ئه و شۆڕشه  چه كداریه  دا، رێزی سه ربازی دابنێن.
  له  كاتی ش������ه ڕدا كرێكارانی پاریس ته نیا ده یانویس������ت به  
ته واوی تواناوه  له  به رانبه ر هێرشی قه یسه ردا درێژه  به  شه ڕ 
بده ن. به اڵم ئێستا كه  پاریس ته سلیم و ئاشتی دامه زرابوو،" 
تییه ر" س������ه رۆكی نوێی حكومه ت ناچ������ار بوو لێی حاڵی 
بێت كه  حكومه تی چینی ده سه اڵتدار، واته  خاوه نانی زه وی 
و س������ه رمایه، تا كاتێك ك������ه  كرێكارانی پاریس چه كدار بن، 
به رده وام مه ترس������ی به سه ر سه ریه وه  ده سووڕێته وه  و یه كه مین 
كاری ئه و چه ك كردن������ی كرێكارانه . رۆژی 18ی مانگی 
مارس بۆ چه ك كردنی كرێكاران هێرش������ی كرده  سه ر پاریس 
و فه رمان������ی دا ك������ه  تۆپخانه كان������ی گاردی میلی داگیر 
بكه ن. ئه و تۆپانه  له  كاتی گه مارۆی پاریس������دا و به  پاره ی 
هاواڵتی������ان به رهه مهاتبوون. ئه و هه وڵ������ه له  الیه ن كرێكاران 
و زه حمه تكێش������انی چه كداری پاریس پووچ������ه ڵ كرایه وه  و 
پاریس وه ك له ش������ێكی یه كگرتوو له  به رانب������ه ر بۆرژاوازی 
راپه ڕی و ش������ه ڕ له  نێوان پاریس و حكومه تی فه ڕه نس������ه  
كه  له  وێرسایدا نیش������ته جێ بوو، راگه یه ندرا. رۆژی 26ی 
م������ارس هه ڵبژاردنه كانی كۆمۆن به ڕێوه چوو و رۆژی 28ی 
مارس ئاكامه كه ی راگه یه ندرا." كومیته ی ناوه ندی گاردی 
میلی" كه  تا ئه و كات ده س������ه اڵتی به ده س������ته وه  بوو، پاش 
هه ڵوه ش������اندنه وه ی په سه ندكراوه ی ش������ه رمێون سه باره ت به " 

پۆلیسی رسوم" ده س������ه اڵتی دا به  ئه ندامانی هه ڵبژێرداوی 
كۆمۆن. رۆژی سیهه می هه ر ئه و مانگه ، كۆمۆن ئه رته شی 
دایمی هه ڵوه ش������انده وه  و گاردی میل������ی وه ك ته نیا هێزی 
چه كدار كه  هه ر كه س������ێكی ته ندروست ده بێ خزمه تی تێدا 
بكات، به ڕه سمیه ت ناسی. كۆمۆن هه موو ماڵولئیجاره كانی 
له  ئۆكتۆبری 187٠ه وه  تا ئاوریلی 1871 به خش������ی و كرێ 
په رداخت كراوه كانی خسته  حیسابی داهاتوو و هه ر چه شنه  
فرۆشتنێكی ئه و كه ل وپه النه ی كه  له  گره وی بانكی ره هنی 
ش������اره داریدا بوون، راگرت. هه ر له و رۆژه دا ئه و بیانیانه ی 
له  كۆمۆندا هه ڵبژێردرابوون) كه  زۆربه یان كرێكاری بیانی 
بوون(، له  پله ی خۆیاندا مانه وه ، چوونكوو" ئااڵی كۆمۆن 
ئااڵی جمهوری جیهانی بوو." له  رۆژی یه كه می ئاوریلدا 
بڕیار درا كه  به رزترین ئاستی حه قده ستی هه ر كارمه ندێكی 
كۆمۆن هه ر له  خواره وه  تا س������ه ره وه ، نابێت له  6٠٠٠ فرانك) 
واته  حه قده ستی كرێكارێكی ش������اره زا( زیاتر بێت.  رۆژی 
دواتر گه اڵڵه ی جیابوونه وه ی كه نیس������ه  له  ده وڵه ت په سه ند 
كرا و هه ر چه ش������نه  یارمه تیه كی دارایی ده وڵه ت به  ناوه نده  
ئایینیه كان هه ڵوه شایه وه  و گشت مڵك و داراییه كانی كه نیسه  
بوو ب������ه  مڵكی نه ته وه یی. به  پێی ئه و په س������ه ندكراوه یه، له  
رۆژی 8ی مانگی ئاوریلدا كۆمۆن فه رمانی دا كه  هه موو 
وێنه ، دوعا و دوگمه  ئایینیه كان و به  كورتی" هه ر ش������تێك 
كه  پێوه ندی به  بیروب������اوه ڕی تایبه تی تاكه كانه وه  هه بوو" له  
مه دره س������ه كان الببرێت و ورده  ورده  به كرده وه  ده ربێت. رۆژی 
پێنجه م������ی هه ر ئه و مانگه  به  هۆی ئیعدام كردنی به رده وام 
و رۆژ له گ������ه ڵ رۆژ زیات������ری خه باتكارانی كۆمۆن كه  له  
الیه ن ئه رته شی وێرسایه وه  دیل كرابوون، فه رمانێك سه باره ت 
به  راگرتنی ژماره یه ك بۆرژوا وه ك بارمته  ده ركرا. هه ڵبه ت 
هیچ كات به كرده وه  ده رنه هات! رۆژی شه ش������ه م گیۆتینه كان 
له  الیه ن گوردانه كانی سه د و سی و حه وتی گاردی میلی 
كۆكرانه وه  و له  به رچاوی خه ڵك و له  نێو ش������ایی وخۆش������ی 
ئه واندا ئاگری تێبه ردرا.  رۆژی دوازده هه م كۆمۆن بڕیاری 
دا س������تونی مه یدانی واندۆم بڕوخێنێت، ستونێك كه  ناپلئۆن 
پاش ش������ه ڕی 18٠5 له  رێگه ی توانه وه ی ئه و تۆپانه ی كه  
له  شه ڕدا به ده س������تیهێنابوو، دروستی كردبوو و وه ك ره مزی 
ش������ۆڤێنیزمی فه ڕانس������ه  دایمه رزاندبوو. ئه و بڕیاره  رۆژی 
شازده هه می مانگی  مه ی به كرده وه  ده رهات. رۆژی 16ی 
ئاوری������ل كۆمۆن فه رمانی دا لیس������تێك له و كارخانانه ی كه  
خاوه نه كان������ی هه اڵتوون، ئاماده  بكات و ب������ه  كرێكارانێكی 
بس������پێرێت كه  تا ئ������ه و كات له و كارخانان������ه دا كاریان ده كرد 
تا ئیداره ی بكه ن. رۆژی بیس������ته م كۆمۆن كاری شه وانه ی 
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نانه واخانه كانی هه ڵوه ش������انده وه  و نوسینگه كانی دۆزینه وه ی 
كار كه  تا كاتی ئیمپراتوری دووهه م به  ده س������ت ژماره یه كه وه  
بوو كه  راسته وخۆ له  الیه ن پۆلیسه وه  داده نران و چه وسێنه رانی 
ده رجه  یه كه می كرێكاران بوون، هه ڵوه شایه وه  و ئه ركه كانی درا 
به  ش������اره داره كانی بیست ناوچه ی پاریس. رۆژی پێنجه می 
مانگ������ی مه ی كۆمۆن بڕیاری رووخاندنی كه نیس������ه یه كی 
ده ركرد كه  بۆ كوفاره ی ئیعدامی لویی شازده هه م بیناكرابوو.
   به مشێوه یه  له  18ی مارس به دواوه  ناوه رۆكی چینایه تی 
بزووتنه وه ی پاریس كه  تا ئه و كات به  بیانوی ش������ه ڕ له گه ڵ 
دووژمنی ده ره كی نه ناسراوبوو، ئاشكرا بوو. به  هۆی ئه وه یكه  
كه  له  كۆمۆندا ته نیا كرێكاران و نوێنه رانی جێگای باوه ڕی 
ئه وان به ش������دار بوون، بڕیاره كانیش������ی به  شێوه ی راشكاوانه  
ناوه رۆكێك������ی چینایه تی پڕۆلێتێری هه ب������وو. كۆمۆن یان 
چاكس������ازیه كی به ڕێوه ده برد كه  ب������ۆرژوازی كۆماریخواز به  
ه������ۆی ترس و رارایی له  به كرده وه  ده رهێنانی خۆی ده بوارد، 
هه ڵبه ت ئه و چاكسازیانه   بواری بۆ خه باتی چینی كرێكار 
خۆش ده ك������رد، له وانه  جیا كردنه وه ی ئایی������ن له  ده وڵه ت و 
كردنی ب������ه  ئه مری تایبه تی تاكه كان؛ ی������ان بڕیارگه لێكی 
ده گرته پێش كه  به  شێوه ی راسته وخۆ به  ئاراسته ی قازانجی 
چینی كرێكار بوون و هێندێكیان بناغه كانی نیزامی كۆنیان 
لێكهه ڵده ته كاند. به اڵم به ك������رده وه  ده رهێنانی ئه و بڕیارانه  له  
شارێكدا كه  گه مارۆ درابوو، النی زۆره كه ی ته نیا ده یتوانی 
ده س������تپێبكات. و له  یه كه می مانگی مه یه وه  شه ڕ له  دژی 
ئه رته ش������ی وێرس������ای كه  رۆژ له گه ڵ رۆژ ژماره یان زیاتر 
ده ب������وو، تووندتر ده بووه  و هه موو هێزی حكومه تی كرێكاری 

به خۆیه وه  سه رقاڵ ده كرد.
  رۆژی حه وت������ی ئاوریل ئه رته ش������ی وێرس������ای له " نولی" 
له  به ره ی رۆژئاوای پاریس، گوزه رگای چه می" س������ێن"ی 
داگی������ر كرد، له  به رانب������ه ردا رۆژی پازده هه م" ژێنراڵ ئیڕ" 
له  به ره ی رۆژهه اڵت شكس������تێكی قورسی به سه ر هێزه كانی 
وێرسایدا سه پاند و ناچاری كردن كه  پاشه كشه  بكه ن. پاریس 
به رده وام بۆردم������ان ده كرا. ئه م جاره  له   الیه ن كه س������انێكه وه  
بۆردمان ده كرا كه  بۆردمان كردنی پاریسیان به  سووكایه تی 
به  موقه ده س������ات ده زانی و ئیدانه یان ده كرد. ئێستا هه ر ئه م 
كه سانه  ده ستی سواڵكه ری خۆیان به ره و حكومه تی قه یسه ر 
له  ئاڵمانیا درێژ كردبووه وه  كه  س������ه ربازه  به دیل گیراوه كانی 
فه ڕه نس������ه  له  س������ێدان و مێتس مه ره خه س بكات تا بتوانن 
به  س������ه ربازی زۆرتره وه  هێرش بكه نه سه ر پاریس و داگیری 
بكه ن. گه یش������تنی ئه م هێزانه  له  مانگی مه ی وێرس������ایی 
به هێز كرد. ئه و هێزه  سه ربازیه  هه ر له  رۆژی 23ی ئاوریلدا 

كه " تییه ر" سه رۆكی ده وڵه تی وێرسای وتووژێه كانی له سه ر 
گۆڕینه وه ی زیندانیانی سیاس������ی له گه ڵ كۆمۆن بڕیبوو، 
هه ست پێ ده كرا. كۆمۆن پێشنیاری كردبوو كه  ئۆسقۆفی 
پاریس) داربۆی( و گروپێكی دیكه  له  قه ش������ه كانی كه  له  
الیه ن كۆمۆنه وه  به  بارمته  گیرابوون، ته نیا له گه ڵ بالنكی 
ك������ه  دوو جار له  كۆمۆندا هه ڵبژێردرابوو، به اڵم له " كلێرۆدا" 
زیندان������ی بوو، دیل به دیل كه ن. به هێز بوونی وێرس������ای له  
له حنی" تییه ر"دا به  باش������ی هه ست پێ ده كرا، چونكوو ئه و 
كه  تا ئه و كاته  به  تاقه ت و له س������ه ره خۆ هه ڵوێستی ده گرت، 

له  پڕانێك هه ڵوێستێكی هه ڕه شه ئامێز و تووندی گرت.
  رۆژی س������ێهه می مه ی س������ه ربازانی وێرسای له  به ره ی 
باشووردا قه اڵی"مولێن ساكه "یان گرت و رۆژی نۆهه میش 
قه اڵی" ئه یسی" كه  له  ژێر ئاگربارانی تۆپخانه دا به  ته واوی 
خاپوور كراب������وو، داگیر ك������رد. رۆژی چوارده هه م قه اڵی" 
وانۆ"یان گرت و له  به ره ی رۆژئاواشدا ورده  ورده  به  گرتنی 
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ئاواییه كان و ساختمانگه لێك كه  وه ك سه نگه ری به ربه ره كانێ 
له  ده وروبه ری ش������ار كه ڵكیان لێ وه رده گیرا، گه یشتنه  پای 
حه س������اره كانی شار. رۆژی بیست و یه كه می مانگی مه ی 
به  هۆی خه یانه ت و خافڵ بوونی به شێك له  گاردی میلی 
كه  به رگریان له م ناوچه یه  ده كرد،)11( توانیان بێنه  نێو شار. 
قه یسه ریه كان كه  قه اڵكانی باكوور و رۆژهه اڵتیان به ده سته وه  
بوو، رێگه یان به  س������ه ربازانی وێرس������ای دا تا له  باكووره وه  
ك������ه  به  پێ������ی په یماننامه ی ئاگربڕ ناوچ������ه ی قه ده غه كراو 
راگه یه ندرابوو، بێنه  ناو ش������ار و هه ر له وێوه  هێرشه كانیان له  
ئاستێكی به ریندا ده ستپێكرد. خه ڵكی پاریس پێیان وابوو كه  
ئه م به ره یه  به  ه������ۆی قه راردادی ئاگربڕ پارێزراو بێت، هه ر 
بۆیه  به  ش������ێوه ی جیدی به رگریان لێ نه كرد. خۆڕاگری له  
نیوه ی رۆژئاوای پاریس، واته  ئه و به شه  له  شار كه  به  واتای 
راس������ته قینه كه ی جێگای دانیش������تنی تووێژی ده وڵه مه ند و 
ب������ۆرژوا بوو، الواز بوو. به اڵم به  هه ر راده یه ك كه  هێزه كانی 
دووژمن به  نیوه ی رۆژهه اڵتی شار، واته  به  به شێك له  شار 
كه  به  واتای راس������ته قینه  كرێكاری ب������وو، نزیك ده بوونه وه ، 
خۆڕاگری تووندتر و شێلگیرتر ده بوو. ته نیا پاش شه ڕێكی 
هه شت رۆژه  بوو كه  دوایین تێكۆشه رانی كۆمۆنی پاریس له  
به رزاییه كانی" به لویل" و" مینێل مۆنتانی" له  رێگای دیفاع 
له  حكومه تی كرێكاران گیانیان به ختكرد و ئه و كاته  بوو كه  
كوش������تنی به كۆمه ڵی پیاوان و ژنان و مندااڵنی بێ دیفاع 
له  ماوه ی ئه و هه فته یه دا به  لوتكه ی خۆی گه یشت. ئێستا 
ئیتر چه ك واڵمی كوش������تنی مرۆڤه كانی نه ده  داوه  و س������ه د 
كه س، سه د كه سیان ده دایه  به ر ده ستڕێژی گولله . حه ساری 
كۆمۆنارده كان )12( له  حه وش������ه ی كه نیسه ی پێڕالشێز ئه و 
ش������وێنه  كه دوایین كوش������تاری به  كۆمه ڵ رووی دا هێشتا 
به رقه راره  و فه س������احه تی كپ و بێ ده نگی شایه تی رق و 
كینه ی چینی س������ه رمایه دار ل������ه  پرۆلیتاریایه ك بوو، كه  به  
جه ساره ته وه  بۆ وه دی هاتنی ئامانجه كانی راپه ڕیبوو. دواتر 
نۆبه ی گرتن و زیندانی كردنی به كۆمه ڵ گه یشت و كاتێك 
زانیان كه  كوش������تاری هه مووان مومكی������ن نییه ، قوربانیان 
ل������ه  نێو زیندانیان ده رده كێش������ران و تیرباران ده كران و ئه وانی 
دیك������ه ش بۆ ئوردوگاكانی گه وره  دوور ده خرانه وه ، تا له وێدا 
چاوه ڕێی دادگای سه حرایی بن. سه ربازانی قه یسه ر كه  به  
ده وری نیوه ی باكووری شار ته موره یان دابوو، فه رمانیان بوو 
كه  نه هێڵن ته نانه ت كه سێكیش له وێوه  هه ڵبێت، به اڵم كاتێك 
سه ربازان له  فه رمانه كان سه رپێچیان كرد گوێیان له  ویژدانی 
ئینس������انی خۆیان گرت و ئه فس������ه ره كان چاویان به ست. به  
تایبه ت������ی ئه و ش������انازیه  زۆرتر ده گه ڕێته وه  بۆ ئه رته ش������ی 

ساكسۆن كه  هه ڵسووكه وتێكی زۆر ئینسانی بوو و پێشی به  
هه اڵتنی ژماره یه كی زۆر كۆمۆناره كان نه گرت.

***
  ئه گه ر ئه مڕۆ پاش بیس������ت س������اڵ چاوێك ب������ه  رابردوودا 
بگێڕی������ن و هه ڵس������ووڕان و گرینگی مێژووی������ی كۆمۆن 
لێكبده ینه وه ، ده بینین كه  ده بێ هێندێك شت به  لێكدانه وه یه ك 
كه  له " شه ڕی نێوخۆیی له  فه ڕانسه " دا كرا، ئیزافه  بكه ین.
  ئه ندامان������ی كۆمۆنی پاریس زۆربه یان بالنكیس������ت بوون. 
ئ������ه وان له  كومیت������ه ی ناوه ندی گاردی میلیش������دا زۆرینه  
ب������وون. ئه ندامان������ی یه كێتی نێونه ته وه یی كرێ������كاران) واته  
ئه نترناس������یۆناڵی یه كه م( كه  زۆربه یان الیه نگری مه كته بی 

سۆسیالیستی پڕۆدۆن بوون، له  نێو كۆمۆناره كاندا كه مینه  
بوون. له و كاته دا بالنكیسته كان ته نیا له  غه ریزه دا شۆڕشگێڕ 
و پڕۆلێتێری سۆسیالیس������تی بوون و ته نیا ژماره یه كی زۆر 
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كه یمان ئه وی������ش به  به ره كه تی هه ڵس������ووڕانی" ویان" كه  به  
سۆسیالیزمی زانستی ئاش������نا بوو، به  وشیاری چینایه تی 
واته  ماركسیزم ته یار بوون. به مشێوه یه  ده بینین كه  له  بواری 
ئابووریدا له  زۆرێك له و كارانه ی كه  به  پێی تێگه یش������تنی 
ئه مڕۆمان، كۆمۆن ده بوایه  بیكردایه ، خافڵ بوو. ئه وه ی كه  
تێگه یشتنی له  هه موو موشكیلتره  ئه وه یه  كه  چلۆن موقرانه  
به رانبه ر به  بانكی فه ڕه نس������ه دا بێ ده نگیان راگرت. ئه گه ر 
كومۆناره كان گوش������اریان بخستایه ته  سه ر ئه و بانكه  هه موو 
بۆرژوازی فه ڕه نسه  ناچار ده بوو بۆ ئاشتی له گه ڵ كۆمۆن 
گوشار بخاته  سه ر وێرس������ای. به اڵم له وه  سه یرتر ئه وه یه  كه  
س������ه ره ڕای ئه وه یكه  كۆمۆن پێكهاتبوو له  بالنكیس������ته كان 

و پرۆدۆنیس������ته كان، ده س������تی دایه  چ كارگه لێكی به نرخ. 
راس������تیه كه ی ئه وه یه  كه  له  بواری گرتنه پێش������ی رێوشوێنی 
ئابووری كۆمۆن و هه ڵوێس������تی به ناوبانگ و ئاسایی، له  

ده ره جه ی یه كه مدا الیه نگرانی پرۆدۆن كاریگه ر بوون، هه ر 
چۆن بالنكیس������ته كان به رپرس������ی كرده وه كان و جواڵندنه وه ی 
سیاسی و كه م و كۆڕیه كانی كومۆن له و بواره  بوون. ته نزی 
مێژوو ئه وه ی������ه  كه  ئه م جاره ش ه������ه ر وه ك هه موو جارێكی 
تر كه  الیه نگرانی ده مارگرژی مه كته بێك ده گه نه  كورس������ی 
ده س������ه اڵت، چ ئ������ه م و چ ئه و به  پێچه وانه ی رێوش������وێنی 

مه كته به كه یان ده جوڵنه وه .
  پرۆدۆن – سۆسیالیس������تی جوتیاران و پیش������ه وه ران، واته  
چینی مامناوه ند و ورده بۆرژوا، له  هه ر چه شنه  یه كێتیه كی 
كرێكاری نه فره تی بوو و ده یوت كه  شه ڕی یه كێتی كرێكاری 
زیاتر له  خێره كه یه ت������ی و به م پێیه  له  ناوه رۆكدا بێ كه ڵك و 
ته نانه ت زیانبه خشیش������ه . چونكوو به  ب������اوه ڕی ئه و پێش به  
ئازادی كرێكار ده گرێ������ت. ئه و پێی وابوو كه  یه كێتی كرێكاری 
دوگمێك������ی به  ته واوی بێ كه ڵك و موزاحیمه  و هه ر ئه وه نده یش 
له گ������ه ڵ ئازادی چینی كرێكار ناكۆكه . له گه ڵ س������ه رفه جویی 
ل������ه  كاریش ناكۆك������ه  و زه ره ر و زیانه كانی خێراتر له  مه زایاكانی 
په ره ده س������تێنێت. و له  به رانبه ر یه كێتیه  كرێكاریه كاندا، كێبركێ، 
دابه ش������كردنی كار و خاوه نداریه تی تایبه ت، وه ك هێزی ئابووری 
ب������ه  ئه ژمار دێن. ب������ه  وته ی پرۆدۆن، ته نیا ل������ه " بابه تگه لێكی 
به ده گمه ن"ی پیشه س������ازی گه وره  و دام������ه زراوه ی گه وره ی وه ك 
رێگای ئاسندایه  كه  یه كێتی كرێكاران پێویسته .) چاوبگێڕدرێت 

به سه ر كتێبی:" ئایدیاكانی گشتی شۆڕش" چاپی سێهه م.(
  له  س������اڵی 1871دا ته نانه ت له  پاریس كه  ناوه ندی كاری 
هونه ری و ده ستی بوو، پیشه سازی گه وره  به  راده یه ك په ره ی 
سه ندبوو كه  گرینگترین په سه ندكراوه ی كۆمۆن سه باره ت به  
رێكخس������تنی پیشه سازی گه وره  و ته نانه ت مانۆفاكتۆره كان 
بوو. ته نیا ده بوایه  ئه و رێكخستنانه  به  پێی یه كێتی كرێكاری 
ه������ه ر كارخانه یه ك بێ������ت، به ڵكوو هه م������وو رێكخراوه كانی 
ته عاونیش له  یه كێتیه كی گه وره ت������ردا یه كیان بگرتایه ته وه . 
به  كورت������ی: رێكخراوه یه ك كه  به  وته ی به نرخی ماركس له  
كتێبی" شه ڕی نێوخۆیی"دا، س������ه رئه نجام به ره و كۆمۆنیزم 
واته  به رانبه ری مه كته بی پرۆدۆن ده چوو و هه ر بۆیه شه  كه  
كۆمۆن بوو به  گۆڕی مه كته بی سۆس������یالیزمی پرۆدۆنی. 
ئه مڕۆكه  ئه و مه كته به  له  نێو كۆڕ و كۆمه ڵه  كرێكاریه كاندا 
له  نێو چووه . تیۆری ماركس چ له  نێو" پوسی بیلیسته كان" 
)13( و چه  له  نێو" ماركسیسته كان" بێ چون و چرا نفوزی 
ك������ردووه .  ته نیا له  نێو بۆرژوازی" رادیكاڵ"دایه  كه  هێش������تا 

مه كته بی پرۆدۆن الیه نگرانێكی هه یه . 
  بارودۆخی بالنكیس������ته كان له وه  باش������تر نه بوو. ئه وان له  
مه كته بی پالنگێریدا بارهاتبوون و له  رێگه ی نه زم و ئینزباتی 
ق������ورس كه  تایبه تی ئه و مه كته بانه یه ، پێكه وه  پێوه ندیان بوو. 
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بالنكیس������ته كان له م روانگه یه وه  ده جواڵن������ه وه  كه  گروپێكی 
بچووك له  شۆڕش������گێڕانی شێلگیر و جیدی و رێكخراو نه  
ته نیا له  كاتی گونجاودا ده توانن ده سه اڵت به ده سته وه  بگرن، 
به ڵك������وو به  هه وڵ و ته قاالی زۆر و به  بێ س������ه رنجدان به  
فاكتۆره كانی دیكه  تا كاتێك كه  جه ماوه ری خه ڵك ده كێشنه  
مه یدانی شۆڕش ده توانن ده سه اڵته كه یان بپارێزن و ئه وان له  
ده وری گروپێكی بچووكدا رێبه رایه تی و كۆبكه نه وه . ئه و كاره  
پێش له  هه موو ش������تێك پێویستی به  تووندترین مه ركه زیه تی 
ئیس������تبدادی هه موو ده سه اڵت له  ده ست حكومه تێكی نوێدا 
بوو. به اڵم كۆمۆن كه  زۆربه ی هه ره  زۆریش������ی بالنكیست 
بوون چی كرد؟ له  هه م������وو راگه یاندنه كانی خۆیدا روو له  
فه ڕه نسه یه كان له  ویالیه ته كانی دیكه ، ئه وانی بۆ پێكهێنانی 
فێدراس������یۆنێكی ئازاد پێكهاتوو ل������ه  كۆمۆنه كانی هه موو 
ش������وێنه كانی فه ڕه نسه  و پاریس و رێكخراوه یه كی میلی كه  
ب������ۆ یه كه مین جار له  الیه ن جه م������اوه ره وه  پێكهاتبوو، بانگ 
ده كرد. ده بوایه  هێزی ده س������ترێژكا ری ده وڵه تی مه ركه زی، 
واته   ئه رته ش، پۆلیس������ی سیاسی و بوروكراسی كه  ناپلئۆن 
له  ساڵی 1798دا پێكیهێنابوو و له و كاته وه  هه ر ده وڵه تێكی 
نوێ كه  ده هاته س������ه ر كار ئه و ئامرازانه ی له  دژی نه یارانی 
خۆی به كارده هێنا ، له  هه موو ش������وێنێكدا تێكبشكایه . هه ر 

وه ك چۆن پێشتر له  پاریس تێكشكابوو.
  كۆم������ۆن هه ر له و كاته وه  كه ده س������تی به كاره كانی كرد، به  
خێرایی لێی حاڵی بوو كه  كاتێك چینی كرێكار به ده سه اڵت 
ده گات، ناتوانێ������ت دام و ده زگای كۆنی ده وڵه تی بۆ وه دی 
هاتن������ی ئامانجه كانی خۆی به كاربێن������ێ و درێژه  به  كاری 
بدات. چینی كرێكار بۆ ئه وه ی كه  ده سه اڵتێك كه  به ده ستی 
هێناوه  سه ر له نوێ له ده ست نه دات، ده بێ له  الیه كه وه  هه موو 
دام و ده زگای ده ستدرێژیكاری كۆن كه  تا ئه و كاته  له  دژی 
خ������ۆی به كار ده هات له  نێوبه رێ و له  الیه كی دیكه ش������ه وه  
بۆ ئه وه ی كه  خه یاڵی خ������ۆی له  نوێنه ران و كارمه نده كانی 
ره ح������ه ت بكات، ده بێ به  بێ جی������اوازی له  هه ر كاتێكدا كه  
جه ماوه ری ده نگده ر ئیراده  بكه ن س������ه ر له   كورسی ده سه اڵت 
بیانكێش������ێته  خوار. تایبه تمه ندی دیاریك������راوی ده وڵه ت تا 
ئ������ه و كاته  چی بوو؟ كۆمه ڵگا بۆ پاراس������تن و داكۆكی له  
به رژه وه ندی ئه ندامانی سه ره تا له  رێگه ی دابه ش كردنی كار، 
ئۆرگانگه لێكی تایبه تی پێكهێنا. به اڵم ئه و ئۆرگانانه  و له  
سه روی هه موویانه وه  ده سه اڵتی ده وڵه تی، ورده  ورده  كه وتنه  
خزمه ت به رژه وه ن������دی تایبه تی تاقمێك و له  خزمه تگوزاری 
كۆمه ڵ������گاه وه  بوون به  خزمه تگ������وزاری ئاغاكانی كۆمه ڵ. 
ئه و مه س������ه له یه  نه  ته نیا له  ده س������ه اڵتی ره های پاشایه تیدا 

به وجۆره ی������ه ، به ڵكوو له  كۆماره كانی دیموكراتیكیش دا هه ر 
وایه . له وێدا هه ركام ل������ه  دوو حیزبی گه وره  )14( كه  یه ك 
له دوای یه ك به  ده س������ه اڵت ده گه ن، ب������ه  نۆبه ی خۆیان له  
ژێر ده س������ه اڵتی كه س������انێكدان كه  سیاس������ه ت بووه  به  كار و 
كاسبیان. پیشه ی ئه وان یان بازرگانی له سه ر كورسیه كانی 
پارلمانه كانی یاسادانه ری میلی و ئه یاله تیه ، یان له  رێگه ی 
ئاژیتاسیۆن بۆ حیزبه كه یان ژیانی خۆیان به ڕێده به ن و كاتێك 
كه  حیزب س������ه ركه وت پاداشی خۆیان له  شێوه ی پله وپایه دت 
وه رده گ������رن. ده زانین چلۆن ئامریكاییه كان س������ی س������اڵه  بۆ 
رزگاری له و كۆت و به نده  هه وڵ ده ده ن و س������ه ره ڕای هه موو 
ئه و هه واڵنه ، رۆژ له گه ڵ رۆژ خراپتر ده كه ونه  نێو گێژاوی 
گه نده ڵی. له  ئامریكادایه  كه  به  باش������ی ده توانین ببینین كه  
چلۆن سه ربه خۆیی ده سه اڵتی ده وڵه تی كه  له  راستیدا ده بێ 
ئامرازی ده س������تی كۆمه ڵگا به گشتی بێت، له  به رانبه ر هه ر 
ئه و كۆمه ڵگایه دا ده چێته سه ر. له وێدا نه  پاشاكان ده سه اڵتیان 
به ده سته وه یه ، نه  ئه ش������رافیه ت و نه  ئه رته شی دایمی، جگه  
له  ژماره یه كی دیاریكراو سه رباز بۆ چاوه دێری كردن به سه ر 
سورپێس������ته كان، وه  نه  بروكراسیه ك به  پله وپایه ی به رده وام و 
مافی خانه نش������ینی. به اڵم له وێدا دوو باندی سه وداگه ری 
سیاسی گه وره  هه ن كه  به  نۆبه  ده سه اڵتی ده وڵه تی به ده سته وه  
ده گ������رن و به  گه نده ڵترین ئامرازه كان و له  پێناوی قیزه ونترین 
ئامانجدا كه ڵكی لێوه رده گرن و جه ماوه ری خه ڵك له  به رانبه ر 
ئه و دوو كارتێله ، واته  سیاس������ه توانانێك كه  ئیدعا ده كه ن له  
خزمه ت میله تدان، به اڵم له  راستیدا به سه ریاندا حكومه ت و 

تااڵنیان ده كه ن، بێ توانایه .
  له  به رانبه ر گۆڕانكاری چلۆنایه تی ده وڵه ت و ئۆرگانه كانی 
ده وڵه تی كه  له  خزمه تگوزارانی كۆمه ڵه وه  بوون به  ئاغاكانی 
بانس������ه ری كۆمه ڵ، ئه مه ش له  هه موو ده وڵه ته كانی رابردوو 
به  شێوه یه كی حاشاهه ڵنه گر وابووه ، كۆمۆن دوو رێوشوێنی 
دیاریكراوی گرته پێش. یه كه م، هه موو پله وپایه  و پیش������ه ی 
ئیداری، ق������ه زای و فێركردن و بارهێنان له  رێگه ی ده نگی 
گش������تی خه ڵك دا به  به رپرس������انێك كه  ه������ه ر كاتێك خه ڵك 
بیانویس������تایه  ده یانتوانی له س������ه ركار الیانبه ن. دووهه م، بۆ 
هه م������وو پله وپایه كان������ی ئیداری هه ر له س������ه ره وه  تا خواره وه  
حقوقێكی به راب������ه ر له گه ڵ حه قده س������تی كرێكارانی دیكه  
دیاریك������رد. زۆرترین حقوقێك كه  كۆمۆن س������ااڵنه  ده یدا به  
كارمه ندانی خۆی سااڵنه  شه ش هه زار فرانك بوو. به مشێوه یه  
كۆمۆن له مپه ڕێكی گه وره ی له  به رده م مه قام په ره س������تی و 
پاوانخوازی دانا، ئه گه رچی پارێزه ری به مه رجی نوێنه رانی 

پارلمانه كانی بڕیارده ر ئه وه ی له نێو بردبوو.
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  تێكشكاندنی ده سه اڵتی ده وڵه تی و هه روه ها جێنشین كردنی 
ده وڵه تێكی نوێ و واقیعه ن دیموكراتیك، به  تێروته سه لی له  
به شی سێهه می كتێبی" ش������ه ڕی نێوخۆیی له  فه ڕه نسه "دا 
باس������ی لێكراوه . به اڵم لێره دا پێویست بوو ئاماژه  به  هێندێك 
ل������ه  خاڵه كانی بكه م، چونكوو له  ئاڵمانیادا باوه ڕی خورافی 
له س������ه ر ده وڵه ت به  فه له س������ه فه  خنراوه ته   بیر و مێش������كی 
ب������ۆرژوازی و ته نانه ت زۆرێك له  كرێ������كاران. به  پێی ئه م 
فه لسه فه ، ده وڵه ت بریتییه  له " هاتنه دی ئایده " یان به  زمانی 
فه لسه فی نوێنه ری خواوه ندی ئاسمانه كان له سه ر زه وین، واته  
سه رزه وینێك كه  تێیدا حه قیقه تی هه تاهه تایی و دادپه روه ری 
وه دی دێ������ت یان ده بێ وه دی بێت. به  هۆی ئه وه یكه  هه ر له  
رۆژانی منداڵیدا له گه ڵ ئ������ه م بیروباوه ڕه  خویان گرتوو كه  
هیچ كام له  كاروبار و به رژه وه ندیه كانی هاوبه شی كۆمه ڵگا 
ناتوانێ������ت له  رێگه یه كی تره وه  بێجگه  له وه ی كه  تا ئێس������تا 
هه بووه ، واته  له  رێگه ی ده وڵه ت و كاربه ده ستانی پله به رزیه وه  
به ڕێوه بچێت،) باوه ڕه  خورافیه كان( ساكارتر له  هه ر شتێكی 
دیك������ه  جێ ده كه ون و خه یاڵ ده كه ن ئه گه ر باوه ڕ به  نیزامی 
پاشایه تی ره ها وه البنێن و به  كۆماری دیموكراتیك باوه ڕ بێنن، 
هه نگاوێكی جه سورانه  و گه وره یان به ره وپێش هه ڵهێناوه ! به اڵم 
له  راس������تیدا ده وڵه ت شتێك نییه  بێجگه  له  ئامرازی ده ستی 
چینێك بۆ چه وس������انه وه ی چینێكی دیكه ، كه  له  كۆماری 
دیموكراتیكیشدا ده ستیكه مێكی له  رژیمی پاشایه تی نییه  و 
له  باشترین حاڵه تدا به اڵیه كه  كه  پرۆلیتاریای سه ركه وتوو له  
نێو جه رگه ی خه باتی بۆ دامه زراندنی ده سه اڵتی چینایه تی 
خۆی، به می������رات ده بات و هه روه ك چۆن كۆمۆن نه یتوانی، 
ئه ویش ناتوانێت به خێرایی تا حه دی ئیمكان زیانبه خش������ترین 
بواره كان������ی ده وڵه ت له نێو ببات؛ تا ئه و كاته  بگات كه  تێیدا 
نه وه ی������ه ك ل������ه  بارودۆخێكی نوێ و ئازاددا گ������ه وره  بێت و 
بتوانێ������ت خۆی له  كۆت و به ندی تااڵنچیه كی وه ك ده وڵه ت 

رزگار بكات.
  به مدواییانه  بیرته س������كانی ئاڵمانیا) له  ده قی ئینگلیسی 
و فه ڕه نسه یی، بیرته سكانی سوس������یال دێمۆكراتدا هاتووه ( 
دیسانه وه  له  بیستنی رسته ی دیكتاتۆری پرۆلیتاریا ده ترسن. 
زۆرباش������ه  ئاغای������ان، ده تانه وێ بزانن كه  ئ������ه و دیكتاتۆریه  
وه ك چ������ی وایه ؟ چاوێك له  كۆمۆن������ی پاریس بكه ن. ئه وه  

دیكتاتۆری پرۆلیتاریا بوو.

  له نده ن به  بۆنه ی بیسته مین ساڵرۆژی كۆمۆنی 
پاریس 18ی مارسی 1891  

              فریدریش ئێنگڵس.

پاشكۆ:
  1- به دواداچوون������ی عه وامفه ریب������ه كان؛ دوای ش������ه ڕه كان له  دژی فه ڕه نس������ه ی 
ناپلئۆنی بزووتنه وه كانی رووناكبیری ئۆپۆزیس������یۆنی ئاڵمانیای كه وتنه ژێر ته عقیب 

و به دواداچ������وون. ژماره یه ك������ی زۆر له  ئه نجومه نه كان������ی ئاڵمانیای كه  ته نانه ت له  

جه ریانی ش������ه ڕ له گه ڵ ناپلئۆندا سه ریانهه ڵدابوو، پاش كۆنگره ی ڤیه ن )كۆنگره یه ك 

كه  دوای شكس������تی ناپلئۆن به  به شداری سه ركه وتووانی شه ڕ به ڕێوه چوو( له  دژی 

نیزامی كۆنه په ره س������تانی واڵتی ئاڵمانیایا راپه ڕین و خۆپیشاندانێكی سیاسیان كه  

تێیدا خوازیاری یه كێتی ئاڵمانیا بوون، رێكخست. له  كۆنفڕانسێكدا كه  به  به شداری 

وه زیرانی واڵتانی ئاڵمانیایا له  ئۆتی 1819 له " كارلس������باد" پێكهات، به رچه سپی" 

ده ماگۆگ" واته  ده مارگرژیان خس������ته  پاڵ ئه و بزووتنه وه یه . كوشتنی الیه نگرێكی 

یه كێتی پیرۆز) ئیتحادی موقه ده س( به  ناوی" كۆتسه " كه  سیخوڕی تێزار بوو، به  

ده س������تی خوێندكارێك به  ناوی" س������اند" له  ساڵی 1819 بیانوی خسته   ده ستی هێزه  

كۆنه په ره سته كان تا به  ناوی "عه وامفه ریبان" ده ست بده نه  به دواداچوونیان.

یاس������ای بارودۆخی نائاسایی، یان یاس������ای دژه  سۆسیالیسته كان كه    )2

پێیان ده وت دژ به  هه وڵی رووخێنه ری سۆسیال دیموكراسی، له  الیه ن بیسمارك و به  

پشتیوانی زۆرینه ی رایش������تاگ له  رێكه وتی 19ی ئۆكتۆبری 1878 په سه ند كرا 

و فه رمان������ی به كرده وه  ده رهێنانی له  21ی ئۆكتۆبری هه ر ئه و س������اڵه دا ده ركرا. ئه م 

یاسایه  به  وته ی ئینگڵس "هه ڵسووڕانی سۆسیال دیموكراسی به  نایاسایی راگه یاند. 

زیاتر له  5٠ رۆژنامه ی كرێكاری راگرت؛ چاالكی یه كێتیه  كرێكاریه كانی قه ده غه  

راگه یاند و باش������گاكانیانی داخس������ت؛ پاره  و پووڵی ئه م رێكخراوانه ی زه وت كرد؛ 

كۆبوونه وه كانی������ان له  الیه ن پۆلیس������ه وه  تێكدرا و به  ده ركردنی یاس������ای راگه یاندنی 

بارودۆخی نائاسایی له  ته واوی شاره كان و شوێنه كان له  هیچ هه وڵێك بۆ سه ركوتی 

كرێكاران درێغ نه كرا. پاش په س������ه ند كردنی ئه و یاس������ایه ، گرت������ن و دوورخرانه وه ی 

به كۆمه ڵ ده س������تیپێكرد. به اڵم سه ره ڕای ئه و ئاس������ته نگی و پێشێلكاریانه ، حیزبی 

كرێكاری سۆس������یال دیموكرات به  ش������ێوه ی نهێنی هه روا درێژه ی به  هه ڵسووڕانی 

خۆیدا و توانی به  یارمه تی ماركس و ئینگڵس به س������ه ر مه یلی ئۆپۆڕتۆنیس������تی 

و مه یلی چه په ڕه وی مندااڵنه دا زاڵ بێت، هه ڵس������ووڕانی نایاس������ایی خۆی له گه ڵ 

خه باتی نهێنی یه كبخات و به وشێوه یه  پێگه ی خۆی له  نێو جه ماوه ردا پته وتر بكات. 

سه رئه نجام خه باتی روو له  گه شه ی چینی كرێكار ده وڵه تی ناچار كرد له  رێكه وتی 

یه كه می ئۆكتۆبری ساڵی 189٠دا یاسای بارودۆخی نائاسایی هه ڵوه شێنێته وه .

  3- ئۆپۆزیس������یۆنی پارلمانی، به  گروپێك له  نوێنه رانی پارلمانی فه ڕه نسه  ده ڵێن 

كه  به  رێبه رایه تی "ئۆدیلیۆن بارۆت" له  رۆژه كانی س������ه ڵته نه تی ژۆئه ندا )1848 تا 

183٠( له  پارلمانی فه ڕه نسه  هه ڵسووڕاو بوون و به رژه وه ندی و تێگه یشتنی سیاسی 

كۆڕ و كۆمه ڵی بۆرژوازی سه نعه تی و بازرگانانی نوێنه رایه تی ده كرد و الیه نگری 

پێكهێنان������ی ریفۆرمی كه م له  هه ڵبژاردنه كان������دا بوون و ئه وه یان به  ئامرازێك ده زانی 

بۆ پێشگرتن له  شۆڕش و پاراستنی ده سه اڵتی بنه ماڵه ی پاشایه تی "ئۆرلێئان".

  4- مه به س������ت سه رده می تیرۆر و سه ركوتی خوێناوییه  له  رۆمی كۆن به رانبه ر به  

په ره س������ه ندنی خه باتی سیاس������ی و كۆمه اڵیه تی له  ده ورانی جۆراوجۆری قه یران له  

كۆماری كۆیله داری رووم) سه ده ی یه كه می پێش له  ساڵی یه كه می زایینی( و به  

تایبه تی له  ژێر ده سه اڵتی دیكتاتۆری" سوالر" و له سه رده می حكومه تی سه السه ی 
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یه كه م و دووهه م و سێهه مدا.

  س������والر كه  یه كێك له  نوێنه رانی ئاریس������تۆكراتی كۆیل������ه دار) بوبیلیات( بوو، له  

س������اڵی 82 تا 79ی پێش له  مێژووی زایینی ده سه اڵتی ده كرد و دیكتاتۆریه كه ی 

هاوكات بوو له گ������ه ڵ كۆمه ڵكوژی الیه نگرانی" ماریۆس" و گروپێكی كۆیله داری 

دیكه  كه  له گه ڵ" س������ۆالر" كێبركێی ده كرد. له  كاتی دیكتاتۆری سۆالردا لیستێك 

ل������ه  كه س������انی گوماناوی ئاماده  كرا و هه ركام ل������ه  هاواڵتیانی رووم مافی ئه وه ی 

پێدرا ئه و كه س������انه ی كه  نێویان له و لیس������ته دا بوو، بكوژێت. حكومه تی سه السه ی 

یه ك������ه م و دووه������ه م)6٠ تا 53 و 43 تا 36(ی پێش له  مێ������ژووی زایینی ده ورانی 

دیكتاتۆری سه ردارانی س������ه ربازی گه وره  بوو، كه  ده سه اڵتیان له  نێوخۆیان دابه ش 

كردبوو. حكومه تی سه الس������ه  قۆناغێك بوو له  خه بات بۆ له نێوبردنی كۆماری رووم، 

جێگیر كردنی نیزامی پاشایه تی) ده سه اڵتی ره ها(، به  واتایه كی دیكه  تێپه ڕبوونی 

نیزامی كۆیله داری به رو نیزامی ده ره به گایه تی. حكومه ته كانی سه الس������ه  زیاتر له  

سه ر كوشتنی نه یارانی راوه ستابوو. پاش له  نێوچوونی حكومه تی سه السه ی یه كه م 

و دووهه م ش������ه ڕێكی نێوخۆیی خوێناوی له  روومدا هات������ه  ئاراوه  و لێره دا ئینگڵس 

ئاماژه  به م شه ڕه  ده كات.

  5-  حیزبه  سه ڵته نه تخوازه كانی ئه و كات بریتی بوون له : یه كه م، لیژیتمیسته كان، 

وات������ه  ئه و كه س������انه ی وا له س������ه ر ئه و باوه ڕه  بوون ده س������ه اڵت ماف������ی بنه ماڵه ی" 

بۆربۆنه كان"ه . دووهه م، ئۆرلێئانیس������ته كان، الیه نگران������ی بنه ماڵه ی ئۆرلێئان كه  له  

رۆژه كانی سه ڵته نه تی ژووئیه ) لویی فیلیپ( به سه ر فه ڕه نسه دا حكومه تیان ده كرد 

و نوێنه رایه تی به رژه وه ندی ئاریستۆكراسی دارایی و بۆرژوازی سه نعه تی گه وره یان 

ده كرد. سێهه م، بناپارتیستیه كان، الیه نگرانی لویی بناپارت یان ناپلئۆنی سێهه م.

  6- ئیمپراتوریی دووهه می فه ڕه نس������ه  : به  س������ه رده می ده سه اڵتی لویی بناپارت) 

واته  ئیمپراتوری ناپلئۆنی سێهه م له  1852 تا 187٠( ده وترێت و ئیمپراتوریی یه كه م 

ده ورانی ده سه اڵتی ناپلئۆنی یه كه م) له  18٠4 تا 1814( ده وترێت.

  7- كۆماری یه كه می فه ڕه نس������ه ،  پاش شۆڕش������ی مه زنی فه ڕه نسه  له  1792 و 

البردنی لویی ش������ازده هه م له سه ر كورسی ده س������ه اڵت، كۆماری یه كه می فه ڕه نسه  

ده س������تیپێكرد. كۆماری دووهه م به  س������اڵه كانی 1848 تا 1852 ده وترێت. له  ساڵی 

1848دا ده سه اڵتی لویی فیلیپ له  ئاكامی راپه ڕینی پاریس رووخا و" جمهوری"یان 

راگه یاند و له  س������اڵی 1852دا لویی بناپارت كه  له  رێگه ی كوده تاوه  كۆتایی به " 

جمهوری" هێنابوو، هاته سه ر كار و خۆی وه ك ناپلئۆنی سێهه می فه ڕه نسه  راگه یاند. 

كۆماری س������ێهه می فه ڕه نسه  پاش شكس������ت و ده ستبه سه ر كردنی ناپلئۆن له  الیه ن 

ئه رته شی قه یسه ره وه  له  سپتامبری 187٠ ده ستیپێكرد. 

  8- له  ش������ه ڕێكدا كه  له  س������اڵی 1866 به  ئیراده ی بیس������مارك له  نێوان قه یسه ر و 

نه مسا هه ڵگیرسا، قه یسه ر سه ركه وت و نه مسا له  یه كێتی واڵتانی ئاڵمانیا وه ده رنرا. 

بناغه ی رایشی ئاڵمانیا به  سه رۆكایه تی قه یسه ر دامه زرا. ناپلئۆنی سێهه م به هۆی 

وه عده  و به ڵێنێك كه  بیسمارك سه باره ت به دانی زه وی به  فه ڕه نسه  پێی دابوو و  دواتر 

به جێی نه گه یاند، له و شه ڕه دا خۆی به  بێ الیه ن گرت.

  9- له  1 و 2ی سێپتامبری ساڵی 187٠دا ئه رته شی فه ڕه نسه  له  سێدان له  الیه ن 

هێزه كانی قه یس������ه ره وه  گه مارۆ درا و پاش شه ڕێكی قورس ناچار بوو ته سلیم بێت و 

ناپلئۆنی سێهه م و 8٠ هه زار سه رباز و ئه فسه ر و ژێنراڵی فه ڕه نسه یی به دیل گیران. 

دوو رۆژ دوای ئه م شكس������ته  و ته سلیمی بناپارت، له  رێكه وتی 4ی سێپتامبردا له  

فه ڕه نسه  جمهوری راگه یه ندرا.

  1٠- دوای شكس������تی فه ڕه نس������ه  و به دیل گیرانی ناپلئۆن ده وڵه تی قه یس������ه ر بۆ 

ماوه ی چه ند مانگ ئه و و بنه ماڵه كه ی له  كۆش������كی پاشایه تی" ویڵهێڵم هۆهه ") 

به رزاییه كانی" ویڵهێڵم" له  نزیك كاسێڵ( زیندانی كرد. ده وترێت ناپلئۆنی سێهه م له و 

ماوه یه دا زۆربه ی كاته كانی به  جگه ره كێشان برده سه ر.

  11- گاردی میلی به  پێی یاس������ایه ك كه  له  س������اڵی 1868دا په س������ه ند كرابوو، 

دابه ش ببوو به  دوو به ش������ی گاردی میلی س������ه یار و گاردی میلی س������ه قامگیر. 

گاردی میلی سه یار پێكهاتبوو له  پیاوانی 2٠ تا 4٠ ساڵ ته مه ن و گاردی میلی 

س������ه قامگیریش پێكهاتبوو له  پێاوانی پیرتر له  4٠ سااڵن، كه  له  خزمه تی سه ربازی 

مه عاف كرابوون. پاش شكستی ئه رته شی دایمی فه ڕانسه  له  شه ڕ له گه ڵ ئاڵمانیا، 

گاردی میلی بوو به  ناوه ندی س������ه ره كی هێزی سه ربازی فه ڕه نسه . گاردی میلی 

له  ساڵی 1872دا هه ڵوه شایه وه .

  12- حه س������اری كۆمۆناره كان : له  27ی مانگی مه یی 1871دا دووس������ه د كه س 

له  خه باتكارانی كۆمۆن له  پاڵ حه ساری گۆڕستانی كه نیسه ی پێڕالشێزی پاریس 

له  به رانبه ر ئه رته شی وێرسای ده ستیان دایه  مقاومه تێكی قاره مانانه ، به اڵم به هۆی 

ژماره ی زۆر و زه به ندی هێزه كانی دووژمن تیرباران كران.

  13- بوسی بیلیسته كان: له  فه ڕانسه  الیه نگرانی مه كته بێكی شێوه  سۆسیالیستی 

ب������وون. به  باوه ڕی ئه وان ده بوایه  ته نیا به  ئاراس������ته ی ئه و كارانه ی كه  له  نزیكترین 

كاتدا مومكینه ، هه وڵ بدرێت. ئه و بۆچوونه  هه لپه ره س������تانه یه  كه  له  كۆتاییه كانی 

سه ده ی نۆزده هه مدا له  نێو بزووتنه وه ی كرێكاری فه ڕانسه  ره خنه ی كردبوو، له گه ڵ 

پێكهاتن������ی حیزبی شۆڕش������گێڕی پڕۆلیتاریا دژایه تی ده ك������رد و وه النانی خه باتی 

چینایه تی مه وعیزه  ده كرد. الیه نگرانی ئه و مه كته به  له  ئه نترناس������یۆناڵدا نفوزێكی 

به رچاویان بوو، به اڵم به هۆی خه باتی نه پس������اوه ی ئینگڵ������س نه یانتوانی پووچه ڵ 

كرانه وه .

  14- دوو حیزب������ی گه وره ی ئامریكا : حیزب������ی دیموكرات و حیزبی كۆماریخواز 

بوون و ئێستاش هه ن.

  حیزبی دیموكرات له  س������اڵی 1828دا له  الی������ه ن هاوپه یمانیه كی خاوه نانی زه وی 

و زاره كان، چه ند گروپ له  س������ه رمایه داره كان و هه روه ها به شێكی زۆر له  جوتیاران 

و وه رده  بۆرژواكانی نێو ش������ار پێكهات. ئه و حیزبه  له  ده یه كانی سێهه م و چواره می 

س������ه ده ی نۆزده هه مدا وه رده  ورده  بوو به  نوێن������ه ری به رژه وه ندی كۆیله دارانی خاوه ن 

زه وی ویالیه ته كانی باشوور و بۆرژوازی گه وره ی ویالیه ته كانی باكوور و الیه نگری 

پاراستن و په ره سه ندنی كۆیله داری بوو.

  حیزبی كۆماریخواز له  س������اڵی 1854دا ل������ه  الیه ن نه یارانی كۆیله داری دامه زرا. 

حیزبی كۆماریخواز كه  نه یاری په ره سه ندنی نفوزی خاوه ن زه ویه كان له  ویالیه ته كانی 

باش������وور بوو، نوێنه ری سه رمایه دارانی پیشه سازی له  ویالیه ته كانی باكووری ده كرد 

و له  الیه ن كرێكارانه وه  پش������تیوانی لێ ده كرا. حیزبی كۆماریخواز كه  س������ه ره تا له  

نێوبردنی ده سه اڵتی سیاسی كۆیله داره كان و مه حدود كردن و له  نێوبردنی به شێنه یی 

ئه وانی كردبووه  ئامانجی خۆی، پاش ش������ه ڕی نێوخۆیی ئامریكا بوو به  نوێنه ری 

بۆرژوازی پیشه سازی و دارایی ئامریكا.***
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  و: سه الم قادری

  [ قەرەوێڵەیەک������ی دوو کەس������ی، مێزێک������ی تەنیش������تی 
قەرەوێڵ������ەی بچ������ووک کە ل������ە س������ەریا کاتژمێرێک و 
چراێیکی بچکوالنە دانراوە؛ قەفەسەیەکی قاپ و قاچاغ، 
مێزێکی تەنیش������ت دیواری، مێزێکی چێشتخانە، ماشینی 
جل شۆرین، چراگازێک، سەهۆڵگەیەک، دەسشۆرییەک، 
قەرەوێڵەیەک������ی منااڵنەیش ک������ە بووکەڵەیەکی گەورەی 
وەک������وو منداڵ تێدای������ە. ژن و پیاوێک ل������ە قەرەوێڵەکەدا 
خەوتوون. دیارە ژنەکە خەون دەبینێت ترسی لە ڕوو نیشتووە 

و دەستەکانی دەجووڵێنێتەوە.]
  لەحیم، مەتە، دوو دانە پەرچ. بڕین[ بەرزتر] لەحیم. مەتە. 
دوو دانە پەرچ بڕین[ دیسان بەرزتر] لەحیم، مەتە، دوو دانە 
پەرچ. بڕین. لەحیم، مەت������ە، دوو دانە پەرچ. بڕین[ هاوار 
دەکات] وەی، خواگیان قامکەکانم قرتاون! قامکەکانم... 
یارمەتیم بەن کۆیان کەمەوە. یارمەتیم بەن. نابێت هەر ئاوا 
پرژ و باڵو بن... رەئیس پێی خۆش نیە. دەبێ هەموو شتێ 
ڕێک و پێک له س������ەر جێگای خۆیدا بێت. یارمەتیم بەن. 
پێش لە هاتنی دەبێ کۆیان بکەمەوە...[ لەگەڵ جووڵەیەکی 
خێرادا دادەنیشێت.] هێشتا خەون دەبینێت وە دەستەکانی لە 
ب������ەردەم دەمووچاوی داگرت������ووە و دەناڵێنێت.] قامکەکانم! 
قامکە داماوەکانم! ئیتر ناتوانم لوتمیان پێ بگرم![ ئێس������تا 
چاوێک لە قامکەکان������ی دەکات.] هیچیان لێ نەهاتووە! 
هێشتا قامکەکانم ماون! خەونم دەبینی. ساڵو قامکەکانم.[ 
قامکەکانی ماچ دەکات.] باوێشک ئەدات.] چیم بە سەر 

هاتووە، دەبێ خەون بەم کارخانە بە لەعنت بووەوە ببینم.
  ئی������ش کردن ک������ردن لەو کاول بووەدا کەمە![ ش������ڵەژاو] 
سەعات چەن بێ؟[ چرای تەنیشت قەرەوێڵەکە هەڵ ئەکات 
و چاوێک لە کاتژمێرەکە دەکات.] ش������ەش و نیو؟ زۆڵە، 
بۆ چ������ی زەنگت لێ نەدا. [کاتژمێرەکە دەکوتێ بە س������ەر 
مێزەک������ەدا و ب������ە نابەدڵییەوە لە قەرەوێڵەک������ە دێتە دەرەوە. 

ڕۆژی نوێ،
             مەینەتی نوێ

 ن: داریو فوو 

جلکەکان������ی ماڵ������ەوەی دەکاتە بەری و س������ەرپێ�ی�یەکانی 
ل������ە پێ دەکات.] ش������ەش و نی������وە... وەی خوایە، کەوتمە 
درەنگ. سپڵەی بە لەعنت بووە. بۆ زەنگی لێ نەدا.[ بەرەو 
قەرەوێڵەی مناڵەکە پێ هەڵدەگرێ.] هەڵس������ە خرپۆڵەکەم، 
ڕۆژ هەڵهاتووە. هەڵس������ە ش������یرینەکەی دایە. ئیتر کاتی 
هەڵس������انە![ مناڵەکە لە ناو قەرەوێڵەکەدا بەرز دەکاتەوە.] 
بەرز، بەرز، بەرز، بەرزتر![ بووکەڵەکە بە س������ەر مێزهکەدا 
هات وچوو پێ دەکات و] السایی دەنگی فڕۆکە دەکاتەوە. 
ناکاو ل������ە نێوان دەنگ������ی فڕۆکەدا کۆتای������ی پێ دێت. 
ئۆی، خۆت تەڕ کردووە! ئاخ، میزنە بچکۆلەکە، ئێس������تا 
لەگەڵ ئ������ەم هەموو پەلەپەلەی مندا کاتی ئەم ئیش������نایە 
خۆ من س������ێ کاتژمێر نابێت جلکەکانم گۆڕییوە، بۆ چی 
دیس������ان خۆت تەڕ کردووە؟[ مناڵەکە لە س������ەر مێزەکەدا 
دادەنێ������ت و لە کاتی گۆڕینی پەڕۆ کۆنەکانیددا پێی پێ 
دەکەنێت.] جەنابت خش������پیلەیەک زیات������ر نیت، بەڵێ، تۆ، 
تۆ، ت������ۆ![ بە جدییەتێکی درۆین������ەوە.] دەبێ پەلە بکەین! 
خۆت باش دەزانی گ������ەر یەک دەقەی بچکۆلە لە حەوت 
تێپەڕێ، خوش������کە ڕۆحانیی������ەکان درگامان بۆ ناکەنەوە و 
دەبێ بگەڕێین������ەوە بۆ ماڵەوە. دەی، ئێس������تا لێ گەڕێ، 
دایە ئەو قوونەقووت و خڕەت بشۆرێ.[ مناڵەکە بەرەوالی 
شوێنی دەست شۆردنەکە دەبات و شێری ئاوەکە دەکاتەوە.] 
چۆڕێک ئاوی گەرمی پیا بکەم تەواوە.... نەخێر. ئاوی 
گەرم������ی لێ نای������ەت! گرەو ئەکەم ئەم لوئیجیە  س������ەپۆلە 
دێوترمەکەی کوژاندووەتەوە. بەاڵم نە، ئەڵێی س������ەپۆل نیە، 
تازە خەریکە ئاوی گەرمی لێ دێت.[ مناڵەکە دەشوات.] 
ئێس������تا دەم وچاووی نی نی یە بچکۆلەکەمان بش������ۆرین... 
ووس س س، بێدەنگ بە، بابە هەڵدەسێنی. [مناڵەکە دەخاتەوە 
سەر مێزەکە.] خوزگەم بە بابە کە دەتوانێت نیو سەعاتی تر 
بخەوێت و دوایی خۆی هەڵداتە ناو دوونیا و دەست بکات بە 
تارزان بازی.[ السایی دەنگ تارزان دکاتەوە.] هۆۆۆۆۆۆ 
هۆۆۆوو[ پێ دەزانێ دەنگی زۆر بەرز کردووەتەوە. دەستی 
لە س������ەر دەمی دادەنێت و چاوێکی لە قەرەوێڵەکە دەکات. 
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دوایی بە دەنگێک������ی هێواش:] هۆۆۆۆۆۆ هۆۆۆوو.[ دوای 
ئەوە، ئەم بەش������ەی خوارەوە بە جۆڵە گەلێکی ئیغراق ئامێز 
ئەنجام ئەدات.] هەڵێ بەرەو کارخانە، هەڵێ بەرەو پاسەکە، 
خۆت بگەیەنە وێس������تگەکە خۆت هەڵدە ناو ترەنێکی ترەوە، 
لوئیجی! مەیمونی هێلی بەرهەم هێنان. خۆت هەڵدە سەرەوە، 
خۆت هەڵدە خوارەوە، پێ بنێ سەر گاز، خۆت هەڵدە سەر...
[ پێ دەکەنێت.] ئەرێ، پێبکەنە. پێبکەنە بە دایە. مافی 
خۆت������ە ڕێک وەک مەیموونم لێ هات������ووە، وانییە؟ دەی، 
ئێستا، پێش لەوەی کە بە پەڕۆیەکی پاک و تەمیز جوان 
دات بەس������م و تۆزێک لەم ب������ۆدرەی فێنکییەت لێ بدەم.[ 
قاپکە هەڵ دەگرێت و ئەی پژێنێت پیایدا.] ئێ، خۆ ئەمە 
پەنێری ڕەنەکراوە؟ کێ لە جێی بۆدرە پەنێری ڕەنەکراوی 
ڕژاندووەتە ناو ئەم������ە؟... وەی... چ فەزاحەتێک! قەی 
ناکات. ئێس������تا دەیکەمەوە ناو قاپەکە.[ پەنێرەکە لە پل و 
پێی مناڵەکە دەکاتەوە، دەیکاتە ناو قاپەکە]. لەم بارودۆخە 
خراپ������ەدا ناکرێت پەنێرێک بەم باش������یە لە حەرام بگێڕی، 
دەک������رێ؟ هەر ئێمش������ەو دەیکمە ناو خۆرش������ت.[ پەڕۆی 
مناڵەکە دادە بەسێت.] هەر وەها مناڵەکەی من تەمیزترین 
قوونە خشپیلەی دنیای هەیە. وانییە؟[ بەپەلە] زووبە، نابێ 
دواکەوین. بچۆلە خش������پیلەکەم. لێرە پاڵکەوە با دایە دەم و 

چاوەکەت بشوات.
 [ بەرەو دەسشویی یەکە دەڕوات و لە گەڵ شۆردنی ئەودا 
لە بەر خۆوە شتێک دێنێتە سەر زار.] » بە سابوونی دەست 
و دەم و چاوی کامی هەموو ڕۆژێ جوانتر لە دوێنێ دەی 
شۆرین . هەموو ڕۆژێ...« ئاوی سەگ مەزەبیش وشکی 
کرد، ئیتر لێی نایەت! هەی ش������ێتانە! سێس������ەد بنەماڵە لەم 
ماڵەدا دەژین. هەموویان لەو کاتەدا کە من خەریکم دەست و 
دەموو چاووم دەشۆم دەبێ دەست و دەم و چاوو بشۆن، ئیستا 
چۆن ئەم کەف و س������ابوون و چەوریە لە سەرو رووم داماڵم، 
وەی؟ ئاخ، ئاخ، ئاخ، چ������اووم![ خاوولییەکە هەڵدەگرێ و 
س������ابوونی دەموو چاوی لێدەکاتەوە.] دەی لێگەڕی، کێ 
پێم دەزانێ. دوایی دەیش������ۆم. کێ ب������ۆم دەڕوانێت؟ بەاڵم 
نە، لە وانەیە بۆم ببیس������ن.[ پەمپەک������ە هەڵدەگرێت.] » لە 
دەستکەوتەکانی زانستی نوێ! « » بە تۆزێکی لە ڕۆژدا 
ب.ب) ب������ۆی خراپ ( لە ناو بەن!«[ پەمپەکە دەدا لە ژێر 
باڵی خ������ۆی. هاواری لێ بەرز دەبێتەوە.] ئای! چیم کرد؟ 
دەسووتێتەوە![ نووسراوی س������ەر پەمپەکە دەخوێنێتەوە.] » 
ڕەنگ������ی خێرای ڕادیاتۆر«! وەی خوایە، ژێر باڵم زەرد بوو. 
ئێس������تا چۆن لێی بکەمەوە[ دەس������ت دەکات بە جل لە بەر 
ک������ردن.] دەزانم چی لێبکەم...لەو دەرمانەی ناوکارخانەی 

لێ ئەدەم.[ چاو لە کاتژمێرەکە دەکات :] س������ەعات چەندە 
ئێستا؟ شەش و چل دەقە، پێم وابێ بگەین، بچکۆلێ![ بە 
پەلە شتەکانی لەم الو الی ژوورەکە کۆدەکاتەوە و مناڵەکە 
دەگرێت������ە باوش.] ئەمە پاڵتاوەکەی دایە، ئەمە جانتاکەی 
دایە، ئەم������ە مناڵەکەی دای������ە، ئەم������ە کلیلەکەی دایە 
...[ب������ەرەوالی دەرگاکە دەڕوات. کتوپڕ لە جێگای خویدا 
ئەوەستێت.] کلیلەکەی دایە کوا؟[ مناڵەکە لەسەر مێزەکە 
دادەنێ������ت گیرفانەکانی دەگەڕێت.] وون بووە. وون بووە. لە 
کوێ������دا دامناوە ؟[ چاوێک لە دەوروبەری خۆی دەکات.] 
یان������ی لە کوێیە ؟ ئاهە، وەک هەموو جارێک س������انیەکان 
ب������ە خێرایی تێ دەپەڕێت و من ئەم کلیلە بە لەعنەت بووەم 
بۆ نادۆزرێتەوە. پێم تەحەموول ناکرێت، خەریکە مێشکم لە 
دەس������ت ئەچێ![ جووڵەی لێ دەبڕێت و هەناسەیەکی قووڵ 
ئەدات] دەی، هێمنی خۆت ڕابگرە، دوێنی ش������ەو کە هاتم، 
«ڕێک چ کارگەلێکم کرد؟ هەموو شتێ بەوردی بەسەر 
کەینەوە. سەر لە نوێ چنینەوەی ڕووداوەکان! دەی، کاتێ 
کە هاتمەوە، لوئیجی هێشتا نەهاتبووەوە، کەوابوو دەبێ من 
دەرگاکەم کردبێتەوە.[ مناڵەکە هەڵدەگرێت و ئەم بەش������ەی 
خ������وارەوە دەنوێنێت.] مناڵی دایە لە باخەڵیایە، جانتای دایە 
لەس������ەر ش������انی چەپیا ... و ... کلیلی دایە لە دەس������تی 
چەپیایە. جانتاکەم لێرە نا سەر عەرز. مناڵەکەم خستە ناو 
قەرە وێڵەکەی، دواییش یەکس������ەر چوومە دەرەوە تا وەکوو 
ئەو شتانەی تازە کڕیبووم بیهێنمە ماڵەوە.[ دەچێتە دەرەوە 
و الس������ایی ئەو کارە ئەکاتەوە و سەیری دەستی دەکات]. 
کلیلەکە هێشتا بە دەستمەوەیە؟ ئەرێ. پاکەتێک شیرها لە 
ژێر باڵمدا. دەگەرێمەوە ماڵەوە، زەرفی شتەکان دەنێمە سەر 
مێزەکەو شیرەکە دەخەمە ناو سەهۆڵگەکە.[ لە سەهۆڵگەکە 
نزیک دەبێتەوە، لە نیوەی ڕێدا ڕادەوەستێت.] ئۆی، کلیل! 
گرەو ئەکەم کلیلەکەم لەناو س������ەهۆڵگەکە دا داناوە. من 
ش������ێت بووم! ئاخری خۆم دەکوژم![ دەرگای سەهۆڵگەکە 
دەکات������ەوە.] لە نێو جێگەی کەرەکەدانییە، لە ناو جێگەی 
هێلکەکەدا نییە، لە ناو جێگە س������ەهۆڵەکە دانییە ... نە، 
لە ناو س������ەهۆڵگەکە دا دام نەناوە.[ ڕاوەس������تان] کە وابوو 
شیرەکەشم لەناو س������ەهۆڵگەکە دا دانەناوە.[ عەالگەیەک 
لە ناو س������ەهۆڵگەکە دا دەردێنێت.] لە جێگەیدا مادەی جل 
ش������ۆردنی لیمۆییم خستە ناو س������ەهۆڵگەکە. لیمۆ هەڵبەت 
لە هەم������وو حاڵێکدا جێ������گای ناو یەخچاڵەکەی������ە، وانیە! 
دڵنیام خەریکم عەقڵم لە دەس ئەدەم. کە وابوو ش������یرەکەم 
لە کوێدا داناوە؟ لە ناو ماش������ینی جل ش������تنەکە.[ چاوی 
لێدەکات.] نە، دەی، س������ەبارت بەمە دڵنی������ا بووم ... کە 
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وابوو لە کوییە؟ ڕاوەس������تە، دۆزیمەوە! شیرەکەم لە تەنیشت 
چرای چێش������تخانەکەوە دانا تاوەکوو شیری مناڵەکە حازر 
ک������ەم. دوایی، حەت������م هەر دوو دەس������تەکەم چۆڵ بووە کە 
توانیوومە دەرگای ش������یرەکە هەڵچ������ڕم... دەی کە وابوو 
کلیلەک������ەم گرتووە بە دەممەوە.[ الس������ایی دەکاتەوە. دواتر 
بەدانی داخراوەوە دە ئاخافێ.] بەاڵم ئاخر بۆ چی بە ددانم؟ 
بۆ چی نەمخستووەتە س������ەر مێزکە؟[ شانی هەڵدەتەکێنێ 
والسایی ش������یر ڕش������تنی ناو تاوەکە دەکاتەوە.] چووزانم؟ 
دەی، ش������یری مناڵەکە لە س������ەر چ������را گازەکەیە، دوایی 
مناڵەکە هەڵدەکەم...واتە شیرەکە هەڵدەکەم...ئاە...دەمەوێ 
بڵێم چراگازەکە هەڵدەکەم! دوایی دەڕۆم پێس������تی مناڵەکە 
داماڵم... واتە جلەکانی ب������ەری داماڵم بۆ ئەوەی حارزی 
کەم بۆ حەمام.[ الس������ایی هەڵگرتن������ی مناڵەکە دەکاتەوە] 
مناڵەکە لە س������ەر مێزەکە دادەنێم و...نە، دەقەیەک سەبر 
کە، شیرکە س������ەر چوو![ بەرەو الی چراگازەکە هەڵدێت. 
هێش������تا لەڕەوڵەکەیدای������ە، مناڵەک������ەی بە باوش������ەوەیە.] 
چراگازەکە دەکوژێنمەوە، هەروەها مناڵەکە بە باوشمەوەیە، 
ب������ەرەو چەمەدانەک������ە دەڕۆم کەوانی مناڵەک������ە دەربێنم.[ 
الس������ایی دەرهێنانی وانەکە دەکات لە چەمەدانەکەدا، بە 
ددانی داخراوەوە: کلیلەکە هێش������تا بە دەممەوەیە وانەکە لە 
س������ەر مێزەکە دادەنێم دوایی دەڕۆم... ترس������ی لێ نیشتوە 
وچ������او لە دەور و بەری خ������ۆی دەکات.] مناڵەکە چی بە 
س������ەر هات! مناڵەکەم ون کرد! مناڵەکەم لە کوێ دانا؟ لە 
ناو س������ەهۆڵگەکە ؟ لە ناو ماش������ینی جل شتنەکە؟ لە ناو 
چەمەدانەکە؟[ السایی هاوردنە دەرەوی مناڵەکە دەکات.] 
[ لە ناو چەمەدانەکە مناڵەک������ە ماچ دەکات.] ئۆخەی، 
کۆرپە بچکۆالنەکەی من. هێندە ماندوو بووم کە مەجبور 
ب������ووم پەرداخێک ئاو بخۆم.[ قووتی ئ������ەدات.] وەی، خوا 
گیان، گرەو ئەکەم کلیلەکەم قووت داوە! نە، نەم ئەتوانی 
قووتی بدەم کلیلەکە کونی هەبوو، ئەگەر قووتم دابووبا، 
لوئیج������ی تا بەیانی لە ناو قەرەوێڵەکەدا ئەکەوتە بۆڵە بە 
سەرما کە دەنگی فیقەم لێوەدێ.[ ] دەی ئاخر کلیلەکەم 
لە کوێ داناوە؟ لە کوێ؟ لە کوێ؟ بێدەنگ بە. بەسه  
لە س������ەر خۆ بە. دوایی چیم کرد.[ السایی دەکاتەوە.] 
پڕ کردنی وان ئ������اوی کواڵتوو. دوایی هاوردنی قتووی 
جۆشی شیرین.[ شووشەیەک لە قەفەزەکەدا دەردەهێنێت.] 
هەموو جارێک دوو کەوچک جۆش������ی شیرینی تێدەکەم 
ک������ە ئاوەکە س������ووک کات. بەڵێ ئ������ەی چی. ئاوی 
ئەم گەڕەکە...[ لە جووڵ������ە ئەکەوێت. چاو دەبڕێتە ناو 
شووش������ەکە.] ئێی؟ ئەمە چیە؟ شەکەر؟ کێ شەکەری 

کردوەتە ناو شووش������ەی جۆشی شیرین؟[ شووشەیەکیتر لە 
قەفەزەکە دەردێنێت و درگاکەی هەڵدەچڕێت.] س������ەیرە!... 
لە که یەوە جۆش������ی ش������یرین لە ناو شووشەی شەکەر دایە! 
لە کەیەوە وای لێهاتوە مناڵەکە بە ش������ەربەت بش������ۆرم؟ 
ئۆی... وتم خوایە بۆ چی ئەو خوش������کە ڕۆحانیە ناوێرێت 
مناڵەکە ببات بۆ مەیانی یاریگەکە. دەیگوت » لە گەڵ 
ئ������ەم مناڵە لە دەرەوە دادەنێم، هەرچ������ی زەردەواڵە و مێش و 
مێرووە لێی کۆ دەبنەوە دەس دەکەن بە ویزەویز.« بچکۆلە 
ژیکلەک������ەم. ئۆی... ئەو لوئیجی ی������ە داماوە. لەخۆڕا نیە 
لەم لەم ئاخرانەدا لە س������ەر ناشتا یەکسەر قورپ لێ دەدات. 
مەکە جۆشی شیرینم کردوەتە ناو قاوەکەی![ پێدەکەنێت، 
بەاڵم دیسان هەوڵە.] ئەی ئەوه  کلیلەکەم لە کوێیە؟ ئەگەر 
نەی دۆزمەوە خۆم... دەقەیەک ڕاوەستە بزانم، دۆزیمەوە. 
چ گەوجێکم من. ئێس������تا دێتەوە یادم. قەت دەرم نەهێناوە! 
ئەو کاتەی خەریک بووم مناڵەکەم دەشت، بیستم لوئیجی 
خەریک������ە بە کلیلەکە خۆی بە دەرگاکەوە خەریک کردوە 
و هەروەها وەکوو ش������ێت و ش������تی وا جنێو ئەدات. چوونکە 
کە هاتمەوە ژوورەوە، دەرگاکەم بە دوای خۆمدا داخس������ت 
و کلیلەکه م بە دەرگاکەوە بە جێهێش������ت.[ الس������ایی ئەم 
بەشەی ژێرەوە دەکات.] دەی، مناڵەکەم هەڵگرت و ڕۆیشتم 
دەرگاکە بکەمەوە لوئیجی بێتە ژوورەوە. ئەو کاتە خەریک 
بوو بە تووڕەییەوە هات و هاواری ئەکرد. لە یادمە ئەو کاتە 
کلیلەکە بە دەستمەوە بوو، چوونکە لە ژێر لوتیا لەراندمەوە 
و وتم: »باش������ە دەی، باش������ە، کلیلەکەم بە دەرگاکەوە بە 
جێهێشتووە. ئێس������تا وەرە من بکوژە. دەی یاڵاڵ، بمکوژە، 
ژنەکەت بکوژە با ن������اوت بچێتە نا ڕۆژنامەکانەوە!« ئەو 
گووت������ی: »بڕۆ ئەو الوە بابە، لەگەڵ تۆم نیە، لەگەڵ ئەو 
ترەنە س������ەگ مەزەبەمە. یەک کاتژمێر درەنگ کەوتن! 
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ب������ڕوا دەکەی ترەنێک دوانزە مایل بە س������اعەت و نیوێک 
ببڕێت؟ ئەم ماوەیە لە هیچ جێگایەک حسێب ناکەن. خۆت 
ئەزانیت. کەس بۆ ئەم ماوەیە هیچ نادات. پێت وایە خاوەنی 
کارخان������ە گوێ بەوە ئەدا کە ئەم هەموو کاتە لە دەس������ت 
ئەدەم تاوەکوو بگەم بە کارخانە کاول بووەکەی. بۆچی بۆ 

ئەوه ی کە کاری بۆ بکەم؟« 
  من گووتم: »دەی بۆ چی دەیکەیتە مل من؟«[ چاوێک 
لە دەستەکانی ئەکات.] کلیلەکە هێشتا بە دەستمەوە بوو؟ 
ئەرێ، هێشتا بوو. دوایی گوتم: »تازە بەوانە ناڵێن خاوەنی 
کارخانە.« گوتم: »ئێس������تا بوون بە چەن نەتەوەیی، ئەی 
چی وایە!« دواییش ڕۆیش������تم ش������یری مناڵەکە هەڵبگرم.
[ ب������ەرەو الی قەرەوێڵەک������ەی مناڵەکە دەڕوات و دیس������ان 
دەگەڕێت������ەوە.] مناڵەک������ەم لە ن������او قەرەوێڵەکەی������دا داناو 
ڕۆیشتم شیری مناڵەکە چێ بکەم.[ بەرەو چراگازکە وەر 
دەگەڕێت.] ڕاوەستە بزانم... کلیلەکە هەر ئەو کات کەوتە 
ناو قەرەوێڵەی مناڵەکە؟ [بە س������ەر قەرەوێڵەی مناڵەکەدا 
الر دەبێت������ەوە.] نە لێرەدا نیە.[ ناکاو جووڵەی لێدەبرێ و بە 
هێمنی:] بڕوا ناکەم.[ دواتر، هەس������تگەرانە.] ئەی بۆگەن 
کەی! تۆ چۆن دڵت هات ئ������اوەهام لێ بکەی؟ [مناڵەکە 
هەڵدەگرێت و لە س������ەر مێزەکەدا دەیخەوێنێت.] س������ەد جار 
گووتم ڕاوەستە بگەینە باغچەی ساوایان! خراپکارییەکانت 
دانێ پاش س������ەعاتی حەوت کە خوش������کە ڕۆحانییەکان 
جلەکانت دەگۆڕن. ئێس������تا کاتی ئەو کارانەمان هەیە؟... 
خەریک������ە درەنگ ئەکەوین! چاو لە س������ەعاتەکە بکە... 
مەحاڵە لە کاتی خۆی������دا بگەین.[ چرکەیەک زۆر تووڕە 
دەبێت.] حەقدەس������تی ڕۆژێکم لە دەس������ت دەرئەچێت![ لە 
کاتی کردنەوەی پ������ەڕۆی مناڵەکەدا، پڕمەی پێکەنینی 
دێت.] خۆش������ی سەرت، لەم قوونە بچکۆالنە خڕەتەوە چۆن 
ئەم هەموو پیس������ی یە دەکەیت؟ بە تۆ دەڵێن سوڵتانی ئەن.
[ مناڵەکە ئەبات بۆ ش������وێنی دەس������ت شۆردنەکە و دیسان 

دەیشۆرێت.] 
  گووت������م:» بەڵێ لوئیجی، بنەماڵەیان درووس������ت کردوە 
و مارکی پیرۆزیش������یان لێداوە کە ئێوە مرۆڤگەلی ش������ڕ و 
شێواوی عاسی سەر هێلی بەرهەم هێنان تووشی شێتی تەواو 
نەبن. لە کارخانەوە دێن������ەوە بۆ ماڵەوە بۆ الی ژنەکانتان، 
خزمەتکارانی بێ حەق وحس������ێب کە وەکوو جلێکی کۆنە 
لە گەلیدا هەڵس������وو کەوت دەکەن. ئێمەیش دیس������ان دەتان 
وروژێنینەوە، دیسان دەتان وروژێنینەوە، ساغتان دەکەینەوە، 
هەمووش������ی بە خۆڕایی! خواردنتان دەدەینێ، دەتان شۆرین، 
داتان دەپۆش������ین، پاک و تەمیز و ساق و سەاڵمەت و قیت 
وتەندروست، دیسان دەتان نێرینەوە بۆ کارخانە، کە چی بیت؟ 
تا قایمتر و باشتر بۆ چەن نەتەوەییەکان ئیش بکەن. بەڵێ! 

مەڵێ چەن نەتەوەیی، بڵێ خوای قادر و ڕەها. پێشکەوتنی 
ئابووری ئەو پێکیدێنێت، دابەزین بە دەس������تی ئەوە، تڕۆیی 
بە دەستی ئەوە، بەرز بوونەوەی نرخەکان، قەیرانی ئابووری 
چ������وار وەرز، قەیرانی ئابووری لە س������ەر الچوون، دابەزینی 
لیر، دۆالری ئەوروپی، دۆالری نەوتی...هەموو ش������تێک 
بە دەس������تی ئەوانە! بەاڵم چی، تەنیا س������ەری دەجووڵێنێ و 
دەڵێ:» من هیچم لە دەست نایەت، هەرئەوەیە کە هەیە.«[ 
دەست دەکات بە دابەستنەوەی مناڵەکە بە پەڕۆی تەمیز] 
دوات������ر، لوئیج������ی پێکەنینێکی کورت������ی تووڕەیی گرتی 
وگوتی:» ئۆە، نەمزانیبو لە گەڵ ژنێکی ڕادیکاڵ زەواجم 
کردوە. بەرێز خانمی ئازادە! لە کەیەوە تا ئێستا قسەگەلی 
فمنیستی گوێ لێ دەگری؟«[ بە توڕەییەوە السایی واڵم 

دانەوە بە لوئیجی ئەکاتەوە]
  پێم گووت: گوێ بگرە گەوجە گیان، من هیچ پێویس������تم 
بەوە نییە گوێ لە فمینیس������تەکان یا ڕادیکاڵەکان یان هەر 
کەسێکی تر بگرم بۆ ئەوەی تێبگەم چ ژیانێکی گووم هەیە. 
هەر دووکمان وەکوو سەگ گیان ئەدەین، هیچ مەجالێکمان 
بۆ نامێنێت������ەوە دوو دەقە لە گەڵ ی������ەک بئاخاڤین. قەت 
لە گەڵ یەکتر قس������ەناکەین! دەکرێ بەمەش بڵێین ژیانی 
ژن وش������ویی؟ ق������ەت بووە الی خۆت بی������ری لێ بکەیتەوە 
ژیانم چ������ۆن تێپەڕ دەبێت؟ چ هەس������تێکم هەیە؟ قەت بووە 
بپرس������ی ماندووم. دەتوانی یارمەتیم بدەی؟ ها!«[ السایی 
هێرشێکی هەڕەش������ەکەرانە دەکات.]» کێ لێیدەنێ؟ من! 
کێ دەیش������ۆرێت؟ من! کێ دەیکڕێت؟ من! کێ بە سیحر 
و جادوو خەرج و باج جۆردەکات تا دەس������پێک و کۆتایی 
مانگ بە یەک بگات؟ من من من ! تەواوی کاتەکانیش 
خەریکم لە ماڵەوە ئیش دەکەم،هیچ ئاگات لیێە؟ گۆرەواکان 
پیسن کێ دەیانشۆرێت؟ ها؟ تۆ چەن جارگۆرەواکانی منت 
شۆردوە؟ ئێمە دەبێ پێکەوە قس������ان بکەین، لوئیجی! ئێمە 
هیچ قسەیەک پێکەوە ناکەین. دەمەوێ بڵێم لە الی منەوە 
هیچ مشکلەنیە کە کێشەکانی تۆ کێشەکانی منیش بن، 
کە وابوو بۆ چی دەبی کێشەکانی من کێشەی تۆش نەبن؟ 
بۆ چی کێشەی تۆ کێشەی ئێمەیە. بەاڵم کێشەکانی من 
تەنیا کێشەی منە؟ من حەزدەکەم پێکەوە بژین...نەوەک 
تەنی������ا لە ژێر ی������ەک بنمیچدا ژیان بە س������ەر بەرین. ئێمە 
دەبێ پێکەوە قس������ان بکەین! بەاڵم ئێستاکە چی دەکەین؟ 
تۆ لە س������ەر ئیش دێیتەوە، س������ەیری تە لەوزیۆن دەکەی، 
دواییش دەڕۆیت دەخەویت. بەیانی دیس������ان ڕۆژی نوێ و 
مەینەت������ی نوێ. ئۆە، هەڵبەت جگە لە یەک ش������ەممانە.[ 
بە گاڵتەوە.] ئۆخ گی������ان، ئۆخ گیان، ڕۆژی دوو گۆڵی! 
هەموو یەک ش������ەممەیەک دەکەویتەرێ بۆ سەیری بیست 
و دوو دان������ە نەفام کە بەو ش������ۆرتە کورتەنەیانەوە بە دوای 
ت������ۆ پێکدا هەڵدین و چەن دواکەوت������ووی تر هەڵبەز و دابەز 
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ئەک������ەن و فیکە دەکێش������ن! « ئەو... لوئیج������ی دەڵیم... 
ڕەنگی ده پەڕێ! ڕێک وەکوو ئەوەی کەجنێوم بە دایکی 
دابێت.« ئاخر کەس������ێکی وەک تۆ چ������ی لە دوو گۆڵی 
تێ������دەگات؟«[ ڕاوەس������تانێکی بچ������ووک] واڵمێکی لێ 
نەزانانە بووە بەڕاستی.[ بە گوڕ و تینەوە.] زۆر تووڕە بووم. 
قیژاندم بە س������ەریا:» تۆی بە لەعنت بوو چیت دەوێت؟« 
دوایی وەکوو شێت و شتی وا هێرشم کردە سەری هەر چیم 
ئەویست پێم گووت هەموو شتێ! من قیژاندم بە سەر ئەودا، 
ئەو قیژاندی بە س������ەر مندا، من بەرزتر قیژاندم، ئەو بەرزتر 
هاواری کرد... خانووەکەمان نابوو بە سەر سەر مانەوە. هەتا 
ئەخیرەن گوتم:» بڕوانە، ئەگەر ژن و شوویی ئەمەیە، ئێمە 

هەڵەمان کردوە!« 
  وه  هەڵەکەم هەڵگرت و بۆی دەرکەوتم.[ مناڵەکە هەڵدەگرێت 
و بەرەو الی درگاکە دەڕوات. ڕادەوەس������تێت. بیردەکاتەوە.] 
کلیلەکە حەت������م ئەوکاتە بە دەس������تمەوە ب������ووە، چوونکە 
کلیلەک������ەم بە دەرگاکەوه  کردوە.[ دیس������ان بەرەو دەرگاکە 
دەڕوات و ڕادەوەس������تێت.] لوئیجی هات بەری پێگرتم. ئەو 
دام������اوە ڕەنگی بوو بە گووی زەرد. قەت هێندە ناس������زا و 
قس������ەم پیا هەڵنەدا بوو. پێم وابێ بەڕاستی کاری کردوتە 
س������ەری. گوتم:» ئەم ئیشانە مەکە. وەرە هەر ئێستاکە بە 
یەکەوە قسە بکەین. دواتر، گەر ویستت لێم جیا بیتەوە، جیا 
بەوە. بەاڵم سەرەتا دەبێ قسان بکەین. ئەمە مەسەلەیەکی 
دیالیکتیکیە.» گوتی:» ئیمە ئێستاکە پێویستمان بە وتوو 
وێژێکی هێمن و مەنقی هەیە.« دوایی منیش������ی پەلکێش 
کرد بۆ س������ەر قەرەوێڵکە.[ لە س������ەر قەرەێڵکە دادەنیشێت، 
مناڵەکە دەنێتە عەرز و بە حاڵەتێکی ش������لەوە دەس دەهێنێت 
بە س������ەر لوئیجی خەوتوودا.] گوتی کە حەقی منەو هەڵە 
لەوەوە بووە. گوتی تەواوی ئەو قسانەی من کردومە ڕاستە 
و ئەو بە هەموو شێوەیەک موستەحەقی سەرزەنشتە. گوتی 
هەڵس������ووکەوتی بەو ش������ێوازە بووە کە دایکی هەموو کاتێ 
چاوە ڕوانی ک������ردوە، ئەویش پێی واب������ووە منیش هەر ئەو 
چاوەڕوانییانەم هەیە. گوت������ی ئەرێ، هەمووی خەتای ئەو 
بووە و ئیس������تا بە هەڵەکانی خۆی������ی زانیوە. گوتی بۆچی 
پێش������تر ئەم ش������تانەم پێ نەگوتووە، گوتی دڵنیابە هەڵسوو 
کەوتم دەگ������ۆڕدرا.[ لوئیجی بە ش������ێوازێکی زۆر عاتفی 
نەوازش دەکات.] ڕەخنە لە خۆگرتنێکی ڕاس������تەقینە. بە 
جۆرێ������ک کە منی کردە گریان. چ������ەن زیاتر ڕەخنەی لە 
خۆی دەگرت من زیات������ر گریان دایدەگرتم، چەن من زیاتر 
دەگریام، ئەو زیاتر ڕەخنەی لە خۆی دەگرت[ بە ناسکی] 
دۆێنێ ش������ەو چینێکی باش گریام! ن������اکاو وەکوو کارەبا 
گرتەیەک لە جێ������گای خۆیدا ڕادەپەڕێ.] ئەی کلیلەکە 
چی بە سەر هات؟[ چاوەکانی دادەخات و تەرکیزدەکات.] 
لوئیجی کلیلەکەی لە دەستم گرت و دواتر...[ چاوەکانی 

دەکات������ەوە، خێرا:] خس������تیە ن������او گیرفان������ی![ بەرەوالی 
پاڵتاوەکەی لوئیجی کە هەڵواس������راوە بە چێو لیباسییەکەوە 
دەڕوات و ناو گیرفانەکانی چاو لێدەکات.] دۆزیمەوە![ سەر 
کەوتووانە کلیلەکە بەرز دەکاتەوە، خێرا شڵەژاو:] سەعات 
چەن������ە؟ [به پەلە دەکەوێت������ە ڕێ و چاوێک لە کاتژمێرە 
کە دەکات] دە دەقەی ماوە بۆ حەوت هێش������تا دەتوانین لە 
کاتی خوێدا بگەینە ئ������ەوێ، دەی هەنگوێنەکەم، بڕوین![ 
ئەش������یاکانی هەڵدەگرێت] مناڵ، پاڵتاو، جانتا، کلیل، ... 
دەی بڕۆ بابچین! دەس ڕاگرە، بلیتی وەرزی.[ مناڵەکە لە 
س������ەر مێزەکە دادەنێت] باشترە ئیستا دەری بێنم کە ئیتر لە 
ناو پاسەکەدا مەجبوور نەبم لە سەر عەرزەکەو لە ژێر دەست 

و پێی ئەو هەموو خەڵکەدا داتنێم.
  [ ن������او جانتاکە ئەدا بە یەک������دا، بلیتەکە دەدۆزیتەوە و 
دەری دێنێ������ت. مناڵەکە بەرز دەکات������ەوە.] ئەمەش بلیتی 
وەرزی حەفتانەی دایە، چاوت لێیە؟[ بلیتەکە بە مناڵەکە 
نیش������ان دەدات] دەی، ئیتر دەتوانین... [ ڕادەوێستێ، چاو 
ل������ە بلیتەکە دەکات.] هێی؟ ئەمە ئیتر بۆ وای لێهاتووە؟ 
ش������ەش دانە کونی تێ بووە؟ شەش دانە کون بۆ ڕۆشتن، 
ش������ەش دانە بۆ گەڕانەوە؟ کێ ئ������ەم بلیتەی منی ئاوەها 
کون کردوە؟[ وڕو گێژ.] ش������ەش دانە کون... بڕواناکەم. 
بەاڵم...[ چ������او دەبڕێتە مناڵەکە] ئەم������ڕو چ ڕۆژێکە؟[ 
بەرەو ڕۆژمێر دیوارییەکە دەڕوات و چاوێکی لێ دەکات. 
بەڕاس������تی. لە بەر خۆیەوە.] یەک شەممە.[ دەم بەهاوار] 
یەک ش������ەممە! بە مناڵەکە] تۆش دەنگت دەرنایەت یەکە 
وش������ە.[ بە مناڵەکەوە بە دەوری ژوورەکەدا سەما دەکات] 
یەکە شەممەیە، من ش������ێت بووم. دەمەوێت یەک شەممە 
بڕۆم بۆ ئیش! خەریکە! یەک شەممە![ بە گۆرانی] یەکە 
ش������ەممە ڕۆژی ئیش نییە، یەکە ش������ەممە ڕۆژی خەوە، 
بگەڕەوە بۆ قەرەوێڵەکە کۆرپە کەم،[ لە س������ەر قەرەوێڵەکە 

دادەنیشێت. مناڵەکە دەگرێتە باوەش.]
  ح������ەز دەکەم بخ������ەوم و خەونێکی س������ەیر ببینم، خەونی 
دنیای������ەک کە هەموو ڕۆژێکی یەکە ش������ەممەیە. هەموو 
تەم������ەن یەکە ش������ەممە. هەموو دەمێک یەک ش������ەممە، 
حکوومەتی یەک شەممەکان، جوان نییە؟ دووشەممە بدەن 
لە سێدارە، سێ شەممە گوللە باران کەن، وەی، هه ێنی چی 
لەو دام������اوە ئەکەن. بگەڕەوە ناو قەرەوێڵەکەت کۆرپەکەم، 
بگەڕێ������وە. بخەوین! گەر جارێکی دیکە خەون بە ئیش������ەوە 
ببینم، خۆم هەڵدەواس������م![ لە سەر قەرەوێلەکە ڕادەکێشێت و 

پەتووەکە دەکێشێت بە سەر خۆی و مناڵەکەدا.]
خەو ! خەو! خەو!

***
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ن: شه هرام ئه مانه تی

روژ ده چوو هێواش هێواش خۆی له  پشت په رده دا بشارێته وه . 
له چوارڕێی بایه وه ی ش������اری مه ریوان ماشێنێكی توێتا كه  
له و ده ڤه ره  به  شله خه جێ ده ناسرا له وبه ری چوارڕاكه  دیاربوو 
ش������ۆفیره كه ی له ته نیشتی ماش������ێنه كه یه وه  هاواری ئه كرد: 

مه رزه كه  .... مه رزه كه .
غه فور به ره والی ئه و ده نگ������ه  رێگای الر كرده وه  و چوو تا 
س������واری ماشێنه كه  بێت . رویكرده  شۆفیره كه  و وتی: چه ند 

نه فه ر ماوه  تا بڕۆین؟
_ دوو كه س������یتر بێن ئه ڕۆین. دیسان هاواری كرد: مه رزه كه  

... مه رزه كه .
غه فور وتی: وه ره  كاكه  ... الی دینارفرۆشه كان نه فه ر هه یه  

سه ریان بخه  و با بڕۆین.
_ ئێس������تا ئێواره یه  و له وێ كه س نییه ... تاقه تت بێ ئێستا 

ئه ڕۆین و خه فه تت نه بێت بار به شی تۆ ئه مێنێت.
دوای ئه وه  كه  دوكه س������یتر هاتن و سواری ماشێنه كه  بوون، 
به ره و مه رز به ڕێكه وتن. س������ه رما س������ه ری هێنابووه  ده رێ و 
گڵۆپ������ه كان قه راخی زرێباریان رووناك كردبووه  و داربه ڕوكان 
ده ڕۆیش������تن تا دیار نه مێنن و له تاریكیدا تێكه ڵ به ره نگی 

كێوه كان بن و له به رچاواندا نوقم بن.
له ب������ه ر ئاوایی كۆاڵن دووكه س������ی دیكه ش له س������ه ر جاده كه  
وه س������تابوون. ماش������ێنه كه  راوه ستا و ئه و دوكه س������ه  له دواوه  

سه ركه وتن.
له ناورێگادا ش������وفیره كه  س������ه ری قس������ه ی ك������رده وه  و وتی 
:ئه گاتان له خۆتان بێت ... دوێنێ شه و له خوارووی ئاوایی 
سێف ژووروو كه مینیان دانابوو و ته قه یان له  كاروانچییه كان 
كردووه ... باش بوو كه س������یان هیچ������ی لێنه هاتبوو... هه ر 

ئه سپێك كوژرابوو.
 غه فور وتی: ئێمه  كۆڵبه رین ... ئه وه نده  كۆڵه كه مان قورسه ، 
بكه وینه  كه مینیان ناتوانین ده رچین و یه كجاری ئه مانگرن.
ئ������ه و نه فه ره ی وا ل������ه  الی غه فوره وه  دانیش������تبوو وتی: تا 
به یانی لێمان ئه ده ن و ناو پاسگاكه یانمان پێ گسك ئه ده ن.

یه كێك له و دووكه سه ی واله پێشه وه ی ماشینه كه  دانیشتبوون 

هاته قسه  و وتی:
دووجاری������ش منیان گرت������ووه  و هیچ كۆڵه كه می������ان برد و 
نه یاندام������ه وه ، پاره ی باره كه ش������م دابه  س������احیبه كانیان. وا 

له دوجێگاه وه  زه ره رم كرد.
له سێڕێیانی به رده ره شه  ماشینه كه  به ره و مه رزه كه ی باشماخ 
ده چوو. له ناو ماش������ێنه كه  سواره كان هه ركامه یان به سه رهاتی 
تاڵی كه مین كه وتنیان به  ده ستی مه ئموره كانه وه  باس ده كرد.
پێش ئه وه ی بگه نه  مه رزی باشماخ، له  به ری ئاوایی جه ژنی 
ئاوا هه موویان دابه زین و به پێ به ره و هه اڵڵ ئاوا رۆیشتن.

ل������ه  ده ره وه ی ئاوایی، خاوه ن باره كان دیاربوون كه  چاوه ڕوانی 
كۆڵبه ره كانیان ده كرد تا باره كانیان پێ بده ن و بیگوازنه وه  بو 

ئه وبه ری مه رز.
غه فور هه موو ئێواره یه ك ئه مه  ئیش������ی ب������وو. له مه ریوانه وه  
ده ه������ات بۆ مه رز و كۆڵبه ریی ده كرد. هه موو جارێكیش بار 
نه بوو تا به كۆڵ بیگوازنه وه  ب������ۆ ئه وبه ره وه . ئه گه ر هه واڵی 
ئ������ه وه  بووبای كه  بازگه كان توند كراونه ته وه  یان مه ئموره كان 
له س������ه ر مه رز باڵوه یان كردووه  تا كۆڵبه ره كان و كۆڵه كانیان 
بگرن. س������احیب باره كان ده ترسان و ئه و شه وه  باریان نه ده هێنا 
بۆ مه رز. به اڵم كۆڵبه ركان هه ر ده هاتن به ڵكوو كۆڵیان ده ست 

بكه وێت و پاره  بو بژیوی ژیانیان ده ست بخن.

ئه مجاره ی������ان غه فور و هاوڕێیانی ك������ه  باره كانیان له دووره وه  
بین������ی، دڵخۆش ببوون. چوونك������و ده یانزانی رێگای مه رز 
هێمنه  و به ڵكوو ئه گه ر باره كانیش س������ووك بن، دوجار بتوانن 

ئه مبه ر وئه وبه ری مه رز بكه ن.
گوێیان له  ده نگه  ده نگی كۆڵبه ره كان بوو. ئه مان وایانده زانی 
له س������ه ر ك������رێ باره كانه  وا ده مه بۆڵه ی������ان دێ. غه فور هه ر 
له دووره وه  ره حمانی دراوس������ێ یانی  ناسی و لێی نزیك بۆوه  

و وتی:
_ ره حم������ان ئه وه  چی یه ؟ ... بۆ كۆڵه كانتان نه بردووه ؟ ... 

پاره ی كه م ئه ده ن؟.... 
_ چۆنیت غه فور؟... باره كان هه مووی نه وت و به نزینه ...
ته مێكی په ژاراوی غه فوری داگرت و ئه و دڵخۆشی یه ی 

كۆڵبه ر

74



وا س������اتێك له وه پێش له دڵی دا بوو نه ما و ترس س������ه رتاپای 
له ش������ی داگرت. هه فته یه ك پێش بوو ك������ه  مه ئموره كان بۆ 
رابواردن به  فیش������ه كی گڕدار ته قه یان له  كۆڵبه رێك كردبوو 
كه  باره كه ی به نزین ده بێ و به  ده به  به نزینه كانیه وه  ته قابۆوه . 
له وكاته وه  كه  ئه و كۆڵبه ره  به مشێوه یه  كوژرابوو، كۆڵبه ره كان 

ده ترسان وباری به نزینیان هه ڵنه ئه گرت.
_ غه فور وتی: باری چی؟... هیچ نی یه ؟...

_ نا ... هیچ نیه 
فه ره ج یه كێك له  س������احیب باره كان كه  غه فوری ده ناس������ی، 
هاته پێشه وه  و وتی : غه فور تۆچی؟.... تۆش ئه ترسی؟.... 

ئه مشه و شه وێكی ئه منه ... وه رن كۆڵه كانتان هه ڵگرن .
غه فور وتی: باره كان به نزینه  ....ئه و سه گبابانه  بمانبینن و 

بزانن كۆڵه كانمان به نزینه ، گڕیان تێبه ر ئه ده ن.
ف������ه ره ج به  بزه یه ك������ه وه  وتی: نه مانزان������ی ئه گینا لۆكه مان 
ئه هێنا بۆتان بیب������ه ن ... قاچاغچێتی هه ر ئه مه یه ...ترس 
و دڵه ڕاوكێش������ی هه یه ... وه رن باره كان ببه ن ئه مش������ۆ رێگا 

مه ئموری تێدا نییه  ... قازانجیشتانه ؟
یه كێك له كۆڵبه ره كان وتی: بۆقازانج؟

_ هه ر كه سێك كۆڵێك بباته  ئه وبه ره وه  خاوه ن باره كه ی ئه وبه ر 
كۆڵێك جگه ره ی پێ ئه دا بیهێنێته وه  بۆ ئێره ... ئیتر له وبه ره وه  
به  به تاڵی ناگه ڕێته وه  و پاره یه كی تریش ده ستتان ئه گرێ.

یه كێك وتی: وه اڵ من ناوێرم به  به نزینه وه  بڕۆم ... ئاڵتونیشم 
پێ بده ن له  جیاتی پاره  و له برسانیش بمرم،ناڕۆم به  به نزینه وه .

فه خره  یه كێكی تر له  س������احیب ب������اره كان وتی: خه تای ئێمه  
نییه ... له والوه  ئێس������تا به نزین پاره  ئه كا و داوای به نزینیان 

كردووه ....
هه مووی باره كان نه وت و به نزین بوو، له نێو گێنودا دوو دوو  

ده به یه ك به نزین و ده به یه ك نه وت چنیبوویان.
ره حم������ان بانگی له غه فور كرد و وت������ی: وه ره  بڕۆین به والوه  

تۆزێك ئیشم پێته .
ره حم������ان و غه فور له جه ماعه ته كه  تۆزێ������ك دووركه وتنه وه  و 
ره حم������ان به  غه ف������وری وت: چی بكه ی������ن؟... بار نییه ... 
ئه مشه و باری ترمان ده ست ناكه وێت با بیانبه ین... به خاوه ن 
باره كان بڵێین كرێكانمان بۆ زیاد بكه ن بزانین چی ئه ڵێن... 
ش������ایه د له مه وب������ه دواوه  هه ر باری ن������ه وت و به نزین بێت... 
چی بكه ین خۆ ئیش������ێكی كه  نییه ... هه رئه بێ كۆڵبه ری 

بكه ین....
غه فور وتی: ئه گه ر ته قه مان لێ بكه ن چی؟... وه كوو ئه و 

داماوه  ئه بین به  خه ڵوز.
ره حم������ان كه  ده یڕوانییه  ده به كان، وتی: چی بكه ین یا ئه بێ 
بڕۆین  یا ئه وه یكه  به ده س������تی به تاڵه وه  ئه مشه و بگه ڕێینه وه  
بۆ ماڵه وه ...ئه زانن چی؟ من له پێش ئێوه دا ئه ڕۆم و ئێوه ش 

وه رن به  شوێنمه وه .
ره حمان رووی كرده  فه خره  و وتی: كاك فه خره  ... كۆڵه كان 
ئه به ی������ن ... به اڵم ئه بێ كرێكانمان بۆ زیاد بكه ن... خۆتان 

ئه زانن باره كانتان خه ته ره .... 
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_ كرێ كۆڵه كان له وبه ره وه  ئێراقییه كان ئه یده ن... وتووشیانه  
ده به یه ك له  س������ێ هه زار تمه ن زیاتر ناده ن... خۆ ئه گه ر له وه  
زیات������ر بده ن قازانجیان بۆ ناكات... وتم هه ر كه س������ێك كۆڵ 
ببات له وبه ره وه  كۆڵێك جگه ره ش������ی پێ ئه ده ن تا بیهێنێته وه  

بۆ ئێره . 
 ره حمان رووی له جه ماعه تی كۆڵبه ره كان كرد و وتی: باره كان 
ئه به ین با ئه مشه و كاسپیمان كردبێت... باله مه  زیاتر دره نگ 
نه كه وی������ن... من له پێش هه مووتانه وه  ئه ڕۆم و ئێوه ش دوایی 
وه رن. ئه گه ر ته قه یان كرد و كه وتینه  كه مین،كۆڵه كان دابنێن 

و به ره والی ده وه نه كان رابكه ن.
٭٭٭٭٭

چه ند كه س������ێك له  كۆڵبه ره كان نه یانده وێرا بڕۆن و گه ڕانه وه . 
هه ر كه س������ێك به پێی توانای خۆی كۆڵ������ی جیا ده كرده وه  و 
له كۆڵی������ان ده نا. ره حمان به  چوارده به ی ن������ه وت و به نزینه وه  
وه ڕێك������ه وت. خاوه ن باره كان قه ڵ������ه م و كاغه زیان ده رهێنابوو 
و ن������اوی كۆڵبه ره كان و ژوماره ی ده به كانیان ده نووس������ی كه  
له كۆڵی������ان ده نا.... هه ر كامه یان س������ێ ی������ان چوار ده به ی 
هه ڵئه گرت. ته نیا مام حه مه ی ده ره وه ران نه بێ كه  ته مه نی 

سه رووی شه ست ساڵ بوو و دوو ده به ی هه ڵگرت.

له  هه اڵڵ ئاوا تا باش������ماخ یه ك س������ه عات ونیو رێگا بوو. 
ئه گه ر ش������ه وێك بیانزانیبایه  كه  مه ئموره كان له س������ه ر رێگا 
دانیش������توون، ئه م قاچاخه رێگایانه  به  چوار یا پێنج سه عات 
ده بڕی. ئه و ش������ه و س������ه عات یه ك و نی������وی به یانی بوو كه  
ره حم������ان و غه فور گه یش������تنه  هه اڵڵ ئ������اوا. هه ركامه یان 
كۆڵێكی جگه ره یان هێنابۆوه  و له  ماڵێكدا له  هه اڵڵ ئاوا كه  
ساحیب باره كان دیارییان كردبوو دایاننا. كۆڵبه ره كانی دیكه  
وتبوویان ماندوون و ئیتر ناتوان هه مدیسان كۆڵ ببه نه وه  بۆ 
هه اڵڵ ئاوا، بۆیه  له  قاچاخه  رێگایه كی سێ سه عاته  به ره و 

باشماخی ئه مدیو هاتبوونه وه .
غه فور و ره حمان به ره و جاده ك������ه  وه ڕێكه وتن، ئه گه ر به خت 
له گه ڵیاندا یار بووایه ، زوو ماشێنیان ده ست ده كه وت، ئه گینا 
ده بوو مه ودایه كی زۆریان به  پێ بڕیبایه  و هاوكات له چاوی 
مه ئموره كانی بازگه  و بازڕه سیه كانیشدا خۆ بشارنه وه  تاكوو 
رووتیان نه كه نه وه  و باجیان لێ نه س������تێنن. ئه وان به  پێ هه تا 
ئاوای������ی جه ژنی ئاوا هاتن كه  ماش������ێنیان ده س������ت كه وت. 
هه ردووكیان س������وار بوون و له به ر ماندوویه تی تا ناو شاری 

مه ریوان خه ویان لێكه وت.
له  چوارڕای بایه وه  به  ده نگی ش������ۆفیره كه  له  خه و هه ستان 
و دابه زی������ن و به ره و ماڵی خۆیان له  محه لله ی له یالخییه كان 

چوونه وه .
٭٭٭٭٭

نیوه ڕۆ بوو كه  غه فور به ده نگی ئه سرینی خوشكی چاوانی 
خه واڵووی كرده وه  و وتی: ماندووم با تۆزیكی تر بخه وم.

_ هه س������ته ، كاكه جه ماڵ و باوكیشم هاتونه ته وه .... هه سته  
نانه كه ت بخۆ.

جه ماڵ ك������وڕی گه وره ی ئه م خێزانه  پێنج كه س������ییه  بوو و 
ئه سرینیش ته نیا كچه  بچووكترین كه سی ئه م خێزانه . باوكیان 
س������اڵیانی س������اڵ له ناو بازاڕدا حه ماڵیی كردبوو و به هۆی 
پیرییه وه  نه یده توانی حه ماڵی بكات و له سه ر چوارچه رخه یه ك 
دا جگه ره  و گوڵه به ڕۆژه ی ده فرۆش������ت. جه ماڵی كوڕیشی  
هه ر له سه ر چوارچه رخه یه ك ئه و كه سابه ته ی باوكی ده كرد. 
ئه م له  چوارڕێیانیكی ش������ار و ئه ویش ل������ه  چوارڕێیانێكی 
دیكه . ئه س������رین ش������ازده  س������اڵ ته مه نی بوو و له  كالسی 
یه كه می ده بیرستان دا ده یخوێند و له  ماڵێكی دوو ژووره  به  

حه وشه یه كی بچووك دا له گه ڵ دایكیاندا ده ژیان.
غه فور ئ������ه و به هاره  له به ر نه بوونی كار له مه ریوان بۆ كاری 
كرێكاری������ی به ره و تاران چوو ب������وو. هه رچه ند بنه ماڵه كه ی 
حه زی������ان نه ئه ك������رد چۆته  تاران، به اڵم ئ������ه و ماوه ی حه وت 

مانگێك له تاران كرێكاریی كردبوو.
له ت������اران به رۆژدا كرێكاریی ده كرد و به شه ویش������دا هه ر له و 
بینایانه  كه  ئیشیان تێدا ئه كرد، ده خه وتن. به هۆی ساردبوونی 
ه������ه واو نه بوونی جێگایه ك بۆ خه وت������ن و گرانیی هوتێل و 
موسافیرخانه كان، گه ڕابۆوه  بو مه ریوان و كاری كۆڵبه ریی 

ده كرد.

ه������ه ر پێنجیان ب������ۆ خواردنی نانی نیوه ڕۆ له س������ه ر س������فره  
دانیش������تبوون. دوای ئه وه یكه  نانه كه یان خوارد، باوك رووی 
كرده  غه فور و وتی: غه فور مه ڕو تۆزێك قس������ه م هه یه . با 
تۆش بیبیستی... ئه سرین به  سینییه كی چاوه  هاته ژووره وه ، 

باوكی به ویشی وت: ئه سرین دایكت چی ئه كات؟
_ خه ریكه  قاپه كان ئه شوات.

_ پێی بڵێ بێت بۆ ئێره  و خۆتیش وه ره  دابنیشه .
باوكی������ان رووی كرده  گش������تیان و وتی: ئه م به یانی یه  كاك 

ئه حمه د هات بۆ الم 
غه فور وتی: كام كاك ئه حمه د

_ ئه حم������ه دی خول������ه ی ئامی������ن... ئێوه چاك نایناس������ن. 
هاوواڵتییه كی خۆم������ه ... پێی وتم كه  ئه یه وێت بۆ عه به ی 
ك������وڕی ژن بهێنێ������ت و هه روه ها وتی ل������ه  بنه ماڵه ی ئێمه 
چاكتری ده س������ت نه كه وتووه  و ئه یه وێت ژن به ژنه مان له گه ڵ 
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بكات و فاتمه ی كچی بدات به  جه ماڵ و ئه سرینیش بده ین 
به  عه به ی كوڕی.

منیش وتم جوابت لێ ئه گێڕمه وه . من ئه حمه د ده ناسم خۆی 
پیاوێكی رێك وپێكه  و وه كوو خۆمانیش ئه وان هه ژارن.

ئه سرین رووخساری س������وور هه ڵگه ڕابوو، سه ری داخستبوو 
س������ه یری عه رزی ده ك������رد. باوكی درێژه ی دا به  قس������ه  و 
وت������ی: جه ماڵ ده مێكه  ئه بوایه  ژن������ی بهێنایه . به اڵم له به ر 
ده س������ته نگیی و نه بوونی پاره ، ژنمان بۆ نه ده هات. ئێستاش 
هه ربێ پاره ین و پاره ی ئه وه مان نییه  تا ژنی بۆ بێنین، بۆیه  

ئه م ژن به ژنه  به مه سڵه حه ته .
جه م������اڵ هیچی نه ده وت. غه فور س������ه یرێكی ئه س������رینی 
خۆش������كی كرد. ئه س������رین هه ر به ره وخوار سه ری داخستبوو 
و له  ده ریای خه فه تێك نوقم ببوو كه  به رۆكی پێ گرتبوو.

غه فور رووی كرده  باوكی و وتی: باوكه گیان ژن به ژن كه ی 
باوی ماوه ؟

_ چ������ۆن نه ماوه ... تابێ پاره یی بێ������ت، ژن به ژنه یش هه ر 
ئه مێنێت.

_ خۆ نه جه م������اڵ كچه كه ی ئه وانی بینی������وه ، نه  ئه وانیش 
خۆش������كه كه ی ئێمه یان بینیوه . ئه سرین هێشتا مناڵه  و كاتی 

شووكردنی نه هاتووه .
بزه یه ك له  شادیی و ئومێد له ژێره وه  ده چوو تا جێگا به په ژاره ی 

سه ر رووخساری ئه سرین لێژ بكا.
باوك قسه كانی غه فوری بڕی و وتی: ئه ی به چی ئه ته وێ 
ژن ب������ۆ جه م������اڵ بهێنین... به  كام پ������ووڵ و پاره  ژن بێرین 
بۆ جه ماڵ... ئه س������رین كه ی مناڵه ... هاواڵه كانی ئه ویش 

ده مێكه  شوویان كردووه .
غه فور وتی به م په له په له  نابێت... جارێ با سه بر بكه ین.

_ كاری خێر سه بری ناوێت.
_ باشه  ژن بۆجه ماڵ ئه هێنین، به اڵم نه  به  ژن به ژن

_ ده ی به چی غه فور؟ ... پاره كه ی تۆ زۆره  چوار ش������ه و 
كاسبی ئه كه ی، سێ شه وی مه ئموره كان لێتی ئه سێننه وه .... 
یا پاره كه ی من و جه ماڵ زۆره ... به چی ژن ئه هێنین.... 

_ جه ماڵ ... تۆ چی ئه ڵێی؟
_ نازانم... هه رچی كه  باوكم ئه زانێت.

غه فور دیسان سه یرێكی ئه سرینی كرد و وتی: خۆ ئه سرینیش 
شه رته ... نابێ به زۆر به شووی بده ین

_ ئه مه  زۆر نییه ... ئه سرین ...وو ئه خوات قسه ئه كات، با 
ئه ویش بڕوات و دابمه زرێت

غه فور ب������ه  تووڕه یی یه وه  وتی: ئه س������رین ج������ارێ ده رس 
ئه خوێنێت... من ئه ڵێم وا به په له  ئه م كاره  ناكرێت...

ل������ه م كاته دا ئه س������رین هاته ده نگ و وتی: باوكه  من ش������وو 
ناكه م... حه زئه كه م ده رس بخوێنیم

باوك قیڕاندی: تۆ غه ڵه ت ئه كه ی، قسه  له سه ر قسه ی من 
بكه یت... ده رسی چی ئه خوێنیت، تا ببی به چی .... شوو 

بكه  و له  ده ستی شار رزگارت بێ.
غه فور وت������ی: باوكه  مه گه ر ماڵی ئ������ه م كاك ئه حمه ده  له  

كوێ یه ؟
_ له  دێ

ئه س������رین که  ئه مجار ده گریا به  ده نگ������ی له رزانی تێكه ڵ 
به گریانه وه  وتی: من ناڕۆم بۆ الدێ غه فور هه ستایه سه رپێ 
و وت������ی: من ناڕازیم و ژووره كه ی به جێ هێش������ت و له ماڵ 

چووه ده ره وه .
٭٭٭٭

شه و غه فور جه ماڵی برای بانگ كرده  ژووره كه ی تر و پێی 
وت: ئ������ه رێ جه ماڵ تو ڕازیت به وه ی كه  ژن به ژن بكه یت و 
ئه سرین خۆشكمان هه روا به  ده ستی خۆمان بنێرین بو ماڵی 
كابرایه ك وا هه ر نایناسین .... باوكم ئه ڵێ خزممانه  به اڵم تا 
ئێستا ئه وانمان هه ر نه بینیوه ... تۆ ئه و ژنه  ئه ناسیت واقه راره  
ببێ به  ژنت.... ئه زانی له تۆ مناڵتر یان گه وره تره ؟.... هه ر 

بینیوته  و قسه ت له گه ڵی كردووه ؟ ....
جه ماڵ كه  چ������اوی بڕیبووه  ناوچاوانی غه فور و گوێی بۆ 
ش������ل كردبوو، هاته قسه : غه فور قسه كانت راسته ... من خۆ 
داوای ژن������م نه كردووه ... باوكمان������ه  ئه ڵێ كاتی ژن هێنانی 
ت������ۆ و غه فور هاتووه ، به اڵم له به ر ده س������ته نگیی و نه داریی 
ناتوانین بڕۆینه  خوازبێنیی ژن .. ئه ڵێت: ده ینتان به گه ردنمه  
و خوالێم رازیی نابێت وا ژنهێنانی ئێوه  دره نگ كه وتووه ... 
ئ������ه وه  كه  وازم لێ ناهێنێت... له به یانی یه وه  تا دره نگانێكی 
ش������ه و نایه مه وه  ماڵ، خۆ خه رجه كه  ئه وه نده  گرانه  یه كم هه ر 
نابێت به  دوو... به  باوكیشم وتووه  ئه م كاسبییه ی من كه ی 
جوابی كرێم������اڵ و پاره ی ئاو و به رق و نان ئه داته وه ... من 
نه ك به  ژن به ژنه كه ، به ڵكوو به  ژنهێنانه كه ش رازیی نیم...

غه فور وتی با بڕۆینه  ئه ودیو و له گه ڵ باوكمان قسه  بكه ین 
و ئه و قه راره ی هه ڵوه شێنینه وه ... من ئێواره  بیرم لێ كرده وه  

ئه زانم چی بكه م.
له  دیوه كه ی تر باوكیان دانیش������تبوو و چای ده خوارده وه  كه  
كوڕه كانی هاتنه ژووره وه  به  ده م خواردنه وه ی چاكه  ده یڕوانی 

لێیان... دانیشتن و غه فور یه كسه ر وتی: باوكه 
_ ها

_ نه  من و نه  جه ماڵیش رازیی نین به م قه راره ی تۆ. جواب 
بنێ������ره وه  بۆ ئه و كاك ئه حمه ده  و پێی بڵ������ێ ئێمه  ژن به ژنه  

77



ناكه ین
_ ئه ی چی بكه ین؟... ئه تانه وێ چۆن ژن بهێنن

غه ف������ور به  پێكه نینه وه  وتی: خۆ كچمان نه ماوه  ئیتر بۆ ژن 
به ژن... ئه ی بۆ من چی ئه كه ی؟

_ بۆ تۆش خوا گه وره یه 
غه ف������ور كه  ئیتر پێكه نین له س������ه ر روومه تی نه مابوو وتی: 
باوكه  ئه سرینی خوشكم له م ماڵه  ناڕواته  ده رێ به  بیانووی 
ژن به ژن... تۆ خۆت و كوڕ و كچه كه ی ئه م كاك ئه حمه ده ت 

هه ر بینیوه ....
له بیرت چووه  ئه و س������اڵه  كاك حه مه ی خۆمان..... شووی 
پورم ژن به ژنی كرد بۆ رزگاری كوڕی و ره زیه ی پورزامی 
هه ن������ارد و ئه وانیش له جێگای ئه و كچه  ش������ێت و داماوه ی 
خۆیانیان هه ناردبوو... ئه م بتۆرێت ئه بێ ئه ویش بتۆرێت... 

ئه م ته اڵق بدرێت، ئه بێ ئه ویش ته اڵو بستێنێت... 
باوك وتی: چی كه رده ن؟

_ با جه ماڵ تا چه ند مانگی تر كچێك خۆی بیدۆزێته وه ... 
من خۆم پاره ی ژنهێنان و زه ماوه نده كه ی ئه ده م 

_ به  چی؟... به م كاس������بییه  جوانه ت.... به  كۆڵبه ریی... 
شه و هه یه  كرێ ماشێنه كه ت تا مه رز نییه  و خۆم پێتی ئه ده م
_ ن������ا.... به  كۆڵبه ریی نا... ئه مڕۆ بیرم لێ كرده وه  ئه چم 

بۆ كرێكاریی له  شاره كانی تر
دایكی كه  هه ر بێده نگ بوو و گوێی بۆ قس������ه كانی غه فور 
ش������ل كردبوو وتی: نا غه فور گیان... ناڕۆیت ... مه گه ر 
له تاوی س������ه رما رات نه كرد و له تاران هاتیته وه ... هه ر الی 
خۆمان ئه مێنیت و له  مه ریوان ناچیته  ده ره و.... ئه وا دوێنێ 
له  كۆاڵنه كه ی پش������تمانه وه  مێردی ئه و ژنه  داماوه  له  تاران 
له سه ر داربه ست له  سی چل متر به رزاییه وه  كه وتوه ته  خواره وه  
و مردووه  و چوار هه تیو  و ئه و ژنه ی به جێ هێشتووه  .... 

نایه ڵم له  مه ریوان بچیته  ده ره و.
_ دایه  گیان ئه ڕۆم بۆ شاره  گه وره كان... یان ئه ڕۆم بوالی 
ئومیدی پورزام له  كرمان یان بۆالی وه س������تا حه مه ی به ننا 
له  به نده رعه باس... باوكم راس������ت ئه كا به  كۆڵبه ریی بژیوی 
خویشم بۆ په یدا نابێت... له وێ باشتره  تا لێره  به  باره  نه وت 
و به نزینه وه  مه ئموره كان بمگرن و بیكه ن به س������ه رما و له ناو 
چاڵه  ئاودا بمخوسێنن و به ره و مه ریوان پێخاوس بمنێرنه وه  ... 

به  كۆڵبه ریی ئه و پاره یه  بۆمان په یدا نابێت .
٭٭٭٭٭

دوو رۆژ دواتر غه فور هه مدیسان بۆ كرێكاریی به ره و شاری 
به نده ر عه باس وه ڕێكه وت

٭٭٭٭

فێنك������ی به هار ده چوو تا جێگای خۆی به  گه رمای هاوین 
ب������دات... ناوبازار پڕببو له و موس������افیرانه ی كه  بۆ كڕینی 
چای وش������ك و ئه ش������یای توركی و ئه و ش������تانه ی كه  بێ 
گومرگ له بازاری دوبه ی ه وه  هاتبووه  مه ریوان و قیمه تیان 

له چاو شوێنه كانی تری ئێران هه رزانتر بوو.... 

له س������ه ر چوارڕای ئه سڵی ش������ار جه ماڵ و غه فور له  الی 
چه رخه كه ی باوكیان دا وه ستابوون 

باوك رووی كرده  غه فور و وتی: رۆیش������تی بۆ ماڵی كاك 
حسێنی دراوسێمان

_ ئه رێ باوك������ه ... خۆزگه  هه ر ئه وكاته  پێتان ئه وتم... بو 
پرسه كه ی ره حمان ئه هاتمه وه ....

پێش������یانم وت كه  پێنج مانگ لێره  نه بووم و پاش دوومانگ 
زانیم، ئه ویش مناڵه كانی وه ستا حه مه  ته له فونیان بۆی كرد 

و پێیان وت... ئای ره حمان...
".... ره حمانی هاوڕێیی كۆڵبه ری غه فور س������ێ مانگێك 
له وه پێش به  قه رزوقۆڵه  ئه س������پێكی كڕیبوو،ش������ه وێكی نزیك 
سه ری س������اڵ كه  بازاڕی مه شرووب گه رم بوو و مشته ری 

زۆر.... له گه ڕانه وه دا كه وتبووه  كه مین و كوژرابوو.... "
غه فور وت������ی: مه رز وای������ه ، یا ئه بێ نه یكه ی������ت یا ئه بێ 
چاوه ڕێیی هه موو ش������تێك بیت... با بچینه  سه ر كاره كانی 
خۆمان .... باوكه  ئه مڕۆ شه ممه یه ... ئه وه تا پێنج شه ممه ، 
پێنج رۆژمان به ده سته وه  ماوه .... پێنجشه ممه  زه ماونه كه ی 
جه ماڵه ... ئه م چه ند رۆژه  خۆم له باتی جه ماڵ ئه وه س������تم تا 

ئه و كاره كانی خۆی جێبه جێ بكات.
٭٭٭٭٭

ئێواره ی پێنجش������ه ممه  بوو... زه ماوه ن ته واو بوو و قووله ی 
چۆپی كێش������ه كان له ناو كۆاڵندا نه مابوو... غه فور له سه ر 
گوێسه بانی سه رحه وشه كه یاندا وه س������تابوو... ئه سرین له ناو 
حه وش������ه دا هاته  پێش������ه وه  و وتی كاكه .... ئه وه نده  هه ڵپه ڕیم 
بای باڵم بڕا... ئه مش������ه و چاك ئه خ������ه وم و به یانی له گه ڵ 
دایكم ماڵه كه  خاوێن ئه كه ینه وه  و ش������ه ممه یش ئه ڕۆمه و بۆ 
كالس������ی ده رس خۆیندن.... كاكه  تۆیش ماندوویت... چی 

ئه كه ی؟
غه فور به  زه رده خه نه ی س������ه رلێوان كه  ده یڕوانییه  ئه سرینی 

خۆشكی، وتی:
_ پاره م پێ نه ماوه ... ئه مش������ه و ئه ڕۆمه وه  بۆ مه رز... بۆ 

كۆڵبه ریی.
زڕگوێز

2011/11/02
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    ڕەخنەگر: جێمز براردینلی 
لە فارسیەوە: کازیوه 

  هەروەکوو فرانکنش������تاین و هاملت،" ئانا کارنینا" ش لەو 
بەرهەمە ئەدەبیە بەپێزانەیە کە بەردەوام دەرهێنەران خەریکی 
ئیلهام لێوەرگرتن بوون لێی. یەکەمین نوسخەی سینەمایی 
ئەو کتێبە فیلمێکی بێدەنگی ئاڵمانی بوو کە لە س������اڵی 
191٠ دا دروست کراو و لەو کاتەوە ئاسەواری دیار نەماوە. 
ئەم فیلمە کەمێک پێش مردنی تۆلس������تۆی هاتۆتە سەر 
پەردە و ک������ەس نازانێ کە خۆی فیلمەک������ەی بینیوە، وە 
ئەگەر بینیویەتی بۆچوونی سەبارەت بەو فیلمە چۆن بووە. 
  دووهەمیان، فیلمێکە بە تێچوویەکی زۆرترەوە کە دروست 
کراوە. لە س������ەدەی دوای ئەوەی کە رۆمانی ئانا کارنینا 
بۆ یەکەمین جار چووە س������ەر پەردەی سینەما، رووی نەدا 
بوو کە دەورەیەکی 13 س������اڵە تێنەپەرێ و نوس������خەیەکی 
تازە لەو رۆمانە بۆ س������ینەما و تەلەڤیزیۆن دروست نەکرێ. 
ئەم فیلمەی ئێس������تا ب������ە دەرهێنەریی" ج������ۆ رایت"، دوای 
زنجیرەی تەلەڤیزیۆنی کورتی 2٠٠٠ دروستکراوی واڵتی 
بریتانیا، تازەترین گیرانەوەیە لەو رۆمانە. گێرانەوەی پێشوو 
ش������انۆیەک بوو بە دەرهێنەری" بێرنارد رۆز" کە لە ساڵی 
1997 هاتە س������ەر ش������انۆ و کە سۆفی مارکۆ و شۆن بێن 

تیایدا رۆلیان گێراوە. 
  ج������ۆ رایت کە فیلمەکەی بە پێی س������یناریۆی ش������انۆ 
نووسی بەناو بانگ" تام ستۆپارد" دروست کردووە، هەوڵی 
داوە کە هەندێ گۆڕانکاری نا ئاس������ایی لە داستانەکەدا 
بکا. تراژێدیە بنەرتیەکە وەک خۆی دمێنێتەوە، مەبەست 
رووداوی پیوەندیەکانی نێوان ئانا" کیرا نایتلی" هاوسەری 
پیاوێک������ی بەرێز بە ناوی کارنین" ج������ود الو"ه  کە لەگەڵ 
ئەفسەرێکی هێزی سوپای روس بە ناوی کێنت ورونسکی" 
ئارۆن تایلر جانسۆن" دا دەکەوێتە پێوەندی خۆشەویستیه کی 
نا ئاس������ایی ئاگرینەوە. بەاڵم جۆ رایت ش������ێوەیەکی جیاواز 
بۆ گێرانەوەی ئەو پیوەندیە ئاش������قانەیە هەڵدەبژێرێ. ئانا و 

ورونس������کی بە شێوەیەکی وا دروست دەکا کە زۆر زۆر لە 
خۆشەویستی یەکتردا تواونەتەوە کە بە شیوەیەکی گشتی 
الی بینەر خۆشەویس������ت نین. لەگەڵ ئەوەدا کارنین کە بە 
ش������ێوەیەکی گشتی وەک کەسێکی ترسنۆک و کینەیی 
وێنا کرابوو، دەکاتە کەس������ێک ک������ە دەتوانی هاودەردی 
لەگ������ەڵ دا بکەی. ئەمە رێگایەک������ی جیاوازە کە ڕەنگ 
و بۆنێکی تازە دەبخشێتە کەرەستە سەرەتایەکان، بەالیەنی 
کەم������ەوە تا کۆتای فیلم کە ئانا دادەڕمێتە ناو خەمۆکی 
و گیرۆدە بوون بە ماددەی هۆش������بەر فیلمەکە لەو ڕیتمە 

سەرەتاییەی دەخا. 
  بە درێژای س������ااڵنێکی زۆر، گەلێک دەرهێنەر هەوڵیان 
داوە لەو کارەی کە لەقسان ناکرێ واتە خۆالسە کردنەوەی 
چیرۆکە 2٠٠٠ الپەرەییەکەی تۆلستۆی، بە فیلمێکی دوو 
س������اعەتە بگەن. یەکێک لە زەرەرەکانی ئەم کارە البردنی 
پێوەندی نێوان لوین" دامهاڵ گلیس������ۆن" و کیتی" ئالیشیا 
ویکیندێر" ە کە لە کتێبەکەدا لە پلەی دووهەمی گرنگی 

دان. 
  ئێستپارد و رایت تا ئەو جێگایەی کە توانیان هەوڵیان دا 
بەشێوەیەکی زۆر کەم ئاور بدەنەوە سەر ئەم بەشە الوەکەیە 
لە چێرۆکەکە. ئەم چیرۆکە بۆ ڕاگرتنی باالنسی گشتی 
ڕوداوەکان لەپەن������ای ئ������ەو تراژێدی������ه  خەمناکەی کە لە 

ا کارنینا" 
وەی فیلمی "Anna Karenina« ئان

 و لێکۆڵینە
ڕەخنە
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سێگۆش������ەی عەش������قی نێوان ئانا، ورۆنسکی و کارنین دا 
بوونی هەبوو، پێویست بوو. ماوەیەکی باش لە فیلمەکە بۆ 
لوین و کیتی تەرخان کرابوو بۆ ئەوەی وەک شتێکی زیادە 
نەیەتە بەر چاو. لە ڕاستی دا، سەرەکیترین بەشی پێوەندی 
نیوانیان کە تیایدا بە هاروهاجی و یاری کردن لەگەڵ یەک 
ب������ە پیتی ئەلف و بێ خەریکی دروس������ت کردنی پێوەندین، 
بەشێوەیەکی سەرنجراکێش وەفادار ماوەتەوە بە رۆمانەکە. 
لەوانەیە ئەم باسە بێتە گۆرێ کە بە پێچەوانەی ئەو شتەی 
کە باوە لەس������ەر ئ������ەم دوو کەس������ایەتیە وردبووایەتەوە ئەوا 
بینەرێکی زۆرتری بۆالی خۆی ڕادەکێشا، بەاڵم لەوانەیە 
ئەم باس������ە لەبەر ئەوە بێ کە بە ش������یوەیەکی لەڕادە بەدەر 

ئەسلی چیرۆکەکە بەالی هەموومانەوە ئاشنایە. 
  رایت و ئێسپارد یاری لەگەڵ دیکۆری فیلمەکە دەکەن. 
ئ������ەوان لە جیاتی ئەوەی چیرۆکەک������ەی خۆیان بگێرنەوە، 
فیلمەکە وەک ش������انۆ دەخەنە تابلۆیەکەوە. دوربینەکە بە 
ش������ێوەیەکی گشتی بە جوڵە لە سەرەوە بۆ خوارەوە بەرەو دوا 
دەروات و هەردوالی دیمەنەکە و کورس������یەکانی سالۆنی 
نەمایش نیشان دەدا. رووداوەکانی فیلم لە پشتی سەحنە و 
لە نێوان میلەی پەردەکان دا روودەدا. هەندێک دیمەنی فیلم 
بە ش������ێوەی دەستی دەگۆردرێ. مۆسیقای فیلمەکە جار و 
بار لەالیەن ژه نیارەکانی سەر شانۆکەوە لێدەدرێن. رئالیسمی 
جادویی لە هەموو بەش������ەکانی فیلمەکەدا خۆ ده نوێنێ و 
دیالۆگەکان بەردەوام لە ش������ێوەی ش������انۆیەوە بۆ سینەمای 
هاتوچۆ دەکەن. ش������ێوەی بەکار  هێنراو زۆر هاروهاجانەیە 
و جێی سەرس������وڕمانە وای لێهات������ووە زۆر بێئاگایانە بینەر 
وەبیر فیلمی "مولێن رۆژ" دەخاتەوە) هەڵبەتە بەبێ گۆرانی 
وتن������ەکان(. ئەم ش������ێووازه  هێزێکی لە ڕادە ب������ەدەر دەداتە 
چێرۆکی" ئانا کارنینا" بەبێ ئەوەی داس������ەپێنراو بێتە بەر 

چاو.
  ئ������ەو کاتەی کە چیرۆکەکە لە رووی هەس������تەوە زیاتر 
سەرنج بۆ الی خۆی ڕادەکێشێ، رایت ڕازاندنەوە  و یاری 
کردن لەگەڵ شیوازی کار وەالدەنێ. فیلمەکە مێلۆدیەکی 
سەیری هەیە، بە دیمەنی ڕیش تاشینی ئەبلۆنسکی دەست 
پێدەکا کە ش������ێوازی زەنجیرەی مانت������ی پیتونی هەیە کە 
هەستی تازەی و تەنز پەیدا دەکا. لەگەڵ ئەوەدا لە کۆتایی 
فیلمەکەدا لە حاڵەتێکی ناخۆش������داین کە بەش������ێوەیەکی 
گش������تی زۆربەی بەش������ەکانی رۆمانە ڕوسیەکەی لەخۆ 
گرتووە. سەیر کردنی 2٠ خولەکی کۆتای" ئانا کارنینا" 
قورس و ئازار دەرە، وە بەش������ێکی ئەو بابەتە هۆکارەکەی 
ئەوەی������ە کە ئێمە نیگ������ەران و گرنگی پێ������دەری ئاناین و 

گرنگیەکی زۆر بە ورونسکی نادەین. 
  کردنی کارنین بە که س������ایەتیەکی هەس������ت هەڵخرێنه ر 
خۆی وەک شمش������یرێکی دوو لەبه  وای������ە. بۆ ئەوەی کە 
ئێمەی بینەر هەستێکمان بۆ ئەو هاوسەرە بێ غیرەتە هەبێ، 
فیلمەکە دەبێ بە ش������ێوەیەک بەرەوپێشه وه  بڕوات کە ئێمە 
حەز نەکەین دوو عاشق) ئانا و ورونسکی( بەختەوەر بن. هەر 
بەم هۆکارە، کارگه ردانانی فیلمەکە بەبێ ئەوەی دەس������ت 

لە وەفاداری بە رۆمانەکە هەڵبگرن، هەست و تێگەیشتنی 
ئێمە بە نیسبەت ئەم کەسایەتیەوە هەڵدەخرێنن. کیرا نایتلی 
لە س������ێیەمین ئەزمونی کاری خ������ۆی لەگەڵ دەرهێنەری 
فیلم، ئانا ناپەس������ەن و ناش������یرین وێنا دەکا. ئەو مرۆڤێکی 
توڕە و خۆپەرس������تە کە نەخۆشیەکی ڕەوانی دیاری نەکراو 
ئازاری دەدا و ئەم نەخۆش������یە ب������ە تەریک کەوتنەوەی لە 
کۆمەڵگا بە هۆی ئەو پێوەندیە خۆشەویستیەی کە دەیبێ، 
کاریتر دەبێ. ئەگەر مەبەس������تی نایتل������ی ئەوە بووبێ کە 
بینەر لە خۆی دوور بخاتەوە، دەبێ بلێین کە بەش������ێوەیەکی 
زۆر ب������اش توانیویەتی ئەو کارە بەجێ بێنێ. من زۆر زۆر 
ڕقم لە ئان������ا بۆوه ، هەرچەندە ک������ە نەمتوانی بەر بە خۆم 
بگ������رم و هەروا کە فیلمەکە بەرەو لوتکەی خۆی دەرۆی، 

هەستێکی بەزەیی لە ناخم دا بەرامبەر بەو پەیدا نه بێت. 
  هەڵبژاردن������ی ئارۆن تەیلۆر جانس������ۆن ب������ۆ رۆڵ بینینی 
ورۆنس������کی لە بنەڕەتەوە هەڵە بوو. ئەو وێنەیەکی یەک 
ڕەهەندی لەم کەس������ایەتیە دەخاتە بەر چاو کە تەنانەت لە 
هەندێ کات دا کە دەبێ رۆلی ئەکتیڤی هەبێ و هەموو 
سەرنجەکان بەرەو الی خۆی ڕابکێشێ، دیسان ناتوانێ کە 
لە قەراغی چێرۆکی فیلمەکە زیاتر بێتە ناوەوە. تۆزقاڵێک 
لێک چون و لێ������ک نزیکی لە نێوان تەیلۆر جانس������ۆن و 
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نایتلی دا بوونی نیە. تەنانەت دیمەنی پێوەندیە سێکسیەکەیان خەو دێنێتە چاوی بینەرەوە. بەاڵم 
لەگ������ەڵ ئەوەی ئەو وێنەیەی کە جوود الو لە کارنین دەیخاتە بەر دیدی بینەران زۆر هەس������ت 
پێک������راوە. کارنین کە وەک رۆلی الوەکی چاوی لێدەکرێ و نە وەک دژە قارەمانێک، بەڵکو 
وەک کەس������ێکی زوڵم لێک������راو دێتە پێش چاو کە هەوڵ دەدا کاری ڕاس������ت ئه نجام بدات، لە 

ناوەڕاستی ئەخالقیات و هەستەکانی "ئانا کارنینا" دا وەستاوە. 
  ئەو ئەکتەرانەی کە لە رۆلە الوەکیەکاندا رۆلیان بینیوە، مکفایدن لە رۆلی ئەوبلۆنسکی دا، 
کلی مەکدۆناڵد لە رۆلی دالی دا، دامهاڵ گلیسۆن لە رۆلی لیۆن و ئالیشا ویکەندێر لە رۆلی 

کیتی دا زۆر باش هەڵبژێردراون. 
   باش������ترین ش������ت کە دەتواندرێ وەک پیاهەڵدان بۆ رایت لە دنیای تۆلستۆی دا بوترێ ئەویە 
کە ئاکامی کارەکەی زۆر س������ەرنجرکێش و بەپێز بووە. بە ش������ێوەیەکی گش������تی زۆربەی ئەو 
لێوەرگیراوانە لە رۆمانی "ئانا کارنینا" کراوە لەم ئاکامە بێ بەری بوون. لەگەڵ ئەوەدا فیلمەکە 
پەل������ە پروزە نایەتە پێش چاو و توانیویەتی زۆربەی رووداوە الوەکیەکانی رۆمانەکە بە چیرۆکە 
ئەس������ڵیەکەوە گرێ بدا. لەگەڵ هه روه ها فیلمەکە نیشانەی شێوەیەک لە سەربزێوی و نەترسیە 
تا دوبارەکردنەوەی بینینێکی شۆرش������گێرانە و بۆ کەسانێک کە لە بینینی وێرژنە جیاوازەکانی 
بەاڵم وێ������ک چوەکانی رۆمانی" ئان������ا کارنینا" ماندوو بوون، بینینی ئەم فیلمە هەس������تێکی 
جیاوازیان پێ دەبەخش������ێ. بۆ ئەوانەی کە رۆمانەکە دەناس������ن) ی������ان بەالیەنی کەمەوە لەگەڵ 
چێرۆکەکەدا ئاش������نان( شت گەلێکی زۆر بۆ قسە لەسەر کردن و بیر لێکردنەوەی بوونی هەیە. 
بەاڵم بۆ کەسانی تر ئەو پرسیارە دێتە پێشەوە کە ئایا ئەم فیلمە" ئانا کارنینا" وەکو ئەلقەیەک 
ل������ە درامایەکی بنەماڵەیی وایە یان نا. فیلمەکە بۆ من، وەک کەس������ێک کە س������ەردەمێک 
له یه نگری توند و تۆلی ئەدەبیاتی رووس بووم، بە ڕادەی پێویس������ت س������ەرنجڕاکێش و هەندێک 

جاریش کاریگەر بوو. له وانه یه  پێوەرەکانی ئێوە له گه ڵ مندا جیاوازی هه بێ.

http://www.naghdefarsi.com
***

81



   ئا: په یمان

  نیما سه روس������تانی، یه کێک له و ده رهێنه ره  سینه ماییانه یه  
که  توانیویه تی فیلمه  به ڵگه نامه ییه کانی خۆی له  کاناڵه  
ته له ویزیۆنیه  نێونه ته وه ییه کاندا باڵو بکاته وه . نیما ده رهێنه ری 
به  دروست کردنی چه ند فیلمێکی به ڵگه نامه یی سه باره ت 
به  هۆکاری هاتن������ه ده ری په نابه رانی ئێرانی له  واڵته که یان 
له  س������اڵه کانی کۆتایی ده یه  ی 8٠ و سه ره تاکانی ده یه ی 
9٠ زاینیدا ده س������ت پێک������ردوه . له  نێ������وان فیلمه کانی نیما 
سه روستانی دا، فیلمی 57 خوله کی" سنوری بێ هیوایی"، 
له  زومڕه ی یه که م کاردانه وه کان س������ه باره ت به  بارودۆخی 

دژوار و ناله باری کۆڵبه ران به  ئه ژمار دێت.
  کۆڵبه ر یان ئه و کاس������بکارانه ی که  که لوپه له کانیان به  
کۆڵ ده گوازن������ه وه ، زیاتر له  ناوچه ی س������نوریی باکۆری 
ڕۆژئاوای ئازه ربایجان، کوردس������تان و کرماشان له  سنوری 
نێوان ئێران و عێڕاق دا کارده که ن. ئه وان زیاتر توێژێک له  
الوان و تازه الوانن که  له به ر به هره مه ند نه بوون له  پشتیوانی 
کۆمه اڵیه ت������ی و ئیمکانات������ی گونجاوی کاروپیش������ه ، به  
ناچ������اری و ب������ۆ دابینکردنی داهاتێک������ی مه مره ومه ژی، 
هێندێ������ک کاالی وه ک به نزی������ن، س������یگار، ته له ویزیۆن، 
ئامێری کاره بایی، تایه ی ماش������ێن و هه ر که لوپه لێکی تر 
که  له  بازاڕه کانی ئێران و عێڕاق دا وردبیته وه ، به  ش������ێوه ی 

ناڕه سمی له  سنوره  هاوبه شه کانه وه ، ئاودیو ده که ن.
  که س������ایه تیه کان گه لێک سروشتین و به  واتایه ک کت 
و  مت خۆیان������ن و حوزوری دوربین به س������ه ر کاره که یانه وه  

قورسایی ناکات.
  که مپه ینی نێونه ته وه ی������ی مافه کانی مرۆڤ له  ئێران له  
یه کێک له  راپۆرته کانیدا س������ه باره ت به  بارودۆخی دژوار 
و پڕله  کاره س������ات و چه رمه س������ه ری ژی������ان و به ڕێچوون و 
ئه منیه تی ئه م ئینسانه  زه حمه تکێشه  کۆڵبه رانه  نووسیویه تی 
ته نیا له  نێوان مانگه کانی ڕه شه مه ی ساڵی 139٠ تا مانگی 
گواڵنی س������اڵی 1391 هه تاوی، له و 74 که سه  کۆڵبه ر و 
کاس������بکاره ی که  گیانی خۆیان له  سنوری پارێزگاکانی 
ئازه ربایجانی ڕۆژئاوا، کوردستان و کرماشاندا له  ده ستداوه ،" 
7٠ که س������یان له  الیه ن هێزه  سنور پارێزه کانه وه  دراونه ته  به ر 

گولله ". چوار که س������یان" به هۆی که وتن به س������ه ر مه یدانی 
میندا، ڕوخانی ڕنوی به فر به س������ه ریاندا و س������ه رمابردویی 
گیانیان له ده س������تداوه ". له  نێوان ئه و که سانه شدا که  بریندار 
بوون" 8 که سیان به هۆی ته قینه وه ی مین و باقیه که شیان به  
گولله ی مه ئمورانی ئه منیه تی و پاسه وانانی سنور بریندار 
کراون". که  ئه مه  ده توانێ ده رخه ری ئه وپه ڕی دڕنده خویی 
و نه بوونی هاوس������ه نگی له  نێوان" تاوان" و " س������زادا" بێت، 
س������زایه کی که  ن������اڕه وا به  دژی هه ولێک������ی ڕه وا له  پێناو 

به ده س������تهێنانی بژیوی ژیانی ڕۆژانه  و به گژداچوونه وه ی 
برسیه تی و مه رگدایه .

  ب������ه اڵم ئ������ه م ئاماره  ته نی������ا ئه و که س������انه  ده گرێته وه  که  
که مپه ین������ی نێونه ته وه یی مافه کانی مرۆڤ توانیویه تی له  
الیه ن س������ه رچاوه  ناوچه ییه کانه وه  به ده ستیان بێنێ. به م پێیه  
ژم������اره ی ئه و کۆڵبه رانه ی  گیانیان به خت کردوه،  له و ماوه  

زه مه نیه دا، ده کرێ گه لێک زیاتر له مانه  بووبێت.
  به  وته ی ش������اهیدانی ئ������ه م ڕووداوان������ه ، ژماره یه ک له  
پاس������ه وانانی س������ه ر س������نور، به بێ ته قه ی هه وایی، که  بۆ 
ئاگادار کردنه وه  و ڕاگرتنی کۆڵبه ره کانه ، ڕاسته وخۆ به ره و 
ڕووی ئه وان و یان ئه سپ و واڵغه کانیان، که  وه ک تاکه  

ڕێگای گه یشتن به  خه ون و ئاواته کان داخراوه 
کورته یه ک سه باره ت به  فیلمێکی به ڵگه نامه یی 

نیما سه روستانی ده رهێنه ری ئێرانی دانیشتوی سوئێد
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سه رمایه  و سه رچاوه ی بژیویان به ئه ژمار دێت، ته قه  ده که ن. 
ژماره یه ک له  که سوکاری قوربانیه کان ئاماژه  به وه ده که ن 
که  دوای ئه وه ی ئه م کاره ساتانه یان به سه ردا دێنن نه  که س 
خۆی به  به رپرس������ی مه ر گی ئ������ه و قوربانیانه  ده زانێ و نه  
ته نان������ه ت گرنگیه کیش به  ناڕه زایه تی و ش������کایه ته  کانیان 
ده درێ������ت و نه  به دوادا چوونێک له م باره یه وه  ده کرێت. ڕای 
گش������تیش له به ر زۆری و که ڵکه  بوونی ڕووداوه  تاڵه کانی 
نێو کۆمه ڵگه ی ئێران، تا ئێس������تا نه په رژاوه  کاردانه وه یه کی 
گه نجاو و به رده وام س������ه باره ت به  بارودۆخی دژواری ژیانی 
ئه و ئینس������انه  زۆرلێکراوانه  و ڕه ن������ج و ئازارێکی له گه ڵیدا 

ده سته ویه خه ن له  خۆی نیشان بدات.
  له  فیلمی به ڵگه نامه یی سنوری بێ هیوایی دا، هه ژاری، 
کاری ڕه ش و تاقه ت پڕوکێنی چه ند که س له  کۆڵبه رانی 
ش������اری سنوریی مه ریوان و ده س������ت و په نجه  نه رمکردنیان 
له گ������ه ڵ نه بوونی ئه منیه تی گیانی له س������ه ر س������نوره کان 
و تااڵنچێتی و ڕش������وه خۆری مه ئمورانی سه رس������نوره کان 

ده گێردرێته وه .
  له م نێوانه دا شاره کانی شنۆ، مه ریوان، نه وسود، سه رده شت، 
پیرانش������ار و بانه ، له  شاره  س������نوریه کانی کردستانی ئێران، 
که  زیاترین ئاماری کۆڵبه رانی گیانبه خت کردویان له خۆ 
گرتوه . له سه ر بنه مای ئه و داستانه ی فیلمه که  ده یگێڕێته وه ، 
ڕۆژانه  کۆمه ڵێکی زۆر له  دانیشتوانی شاری مه ریوان بۆ 
کڕینی به نزین ڕیز ده به س������تن تا ئه م کاالیه یان به  نرخێکی 
که متر ده س������ت بکه وێ و له ودیوی س������نور بیفرۆشنه وه . له  
به ش������ێکی ئه م فیلم������ردا، ڕیزێک ل������ه  کۆڵبه رانی پیاده  و 
به س������واری ئه سپه وه ، دوابه دوای یه کتر به  باری به نزینه وه  له  
س������نور ده په ڕنه وه ؛ وه ک ئه وه ی که  بڵێی په ڕینه وه  له  سنور 
له وه  هاسانتر نابێت و هیج مه ئمورێکی سنورپارێزیش بوونی 

نییه .
  ده رهێن������ه ری فیلمه که  که  چه ن������د جارێک له گه ڵ دوو 
که س له  کۆڵبه ره کان س������نوری به زان������دوه، ده ڵێت:" ئه وه نده  
به س������ه  که  بڕێ������ک پاره  بده ی به  پاس������ه وانی س������نوره که  
ت������ا له  س������نوره که  بپه ڕێته وه . ڕۆژێ������ک بینیم الوێک به  
سه روس������ه کوتی خوێناویه وه  هات و وتی له به ر ئه وه ی پاره م 
نه داوه  به  پاس������ه وانه کانی س������نوره که  به  قۆنداغی تفه نگ 

سه روگوێالکیان شکاندوم."
  به اڵم دانی پوڵ و په ڕینه وه  له  س������نور  نیش������انه ی بوونی 
ئه منیه ت نییه . ڕه نگه  کۆڵبه ره که ، له  ش������وێنێکی دیکه ، 
بکه وێته به ر تیرڕه سی مه ئمورێکی دیکه وه . نیما سروستانی 
ده ڵێت:" بێجگه  له  هێندێک حاڵه تی ده گمه ن، به داخه وه  ئه م 

هاتوچۆ کردنه  به  س������نوری مه ریواندا گه لێک باو بوو. له  
سه ره تادا پێموابوو ڕه نگه  له  هه وه ڵه وه  سه ربازێک دڵی به حاڵی 
کۆڵبه ره کان بس������وتێ و به بێ وه رگرتنی ڕشوه  ئیجازه  بدات 
به  به رده میدا تیپه ڕن، به اڵم که م که م وه رگرتنی ڕشوه  په ره 
 ده س������تێنێ و زۆربه ی مه ئمه ره کان فێرده بن تا به  شێوه یه ک 
بکه ونه  س������ه وداو مامه ڵه  و له م ڕێگایه وه  داهاتێکی باش بۆ 

خۆیان ده سته به ر بکه ن."
  نیما سه روس������تانی، به دوای س������وژه  گه لێکی گونجاو بۆ 
دروس������ت کردنی فیلمی به ڵگه نامه یی ل������ه  ڕووداوه کانی 
رۆژان������ه دا و له  کاتی ژیانی پێش������ه یی خۆیدا ده گه ڕێت و 
ده دۆزێته وه . هێندێک ج������ار خۆی بابه ته کان ئه دۆزێته وه  و 
ده چێ������ت به دوایاندا، جاریواش هه ی������ه  بابه ته که   ئه و به دوی 
خۆیدا ده کێشێ و ئاڕاس������ته ی هه ڵسوڕانی ده گۆڕێت. ئه و 
ده ڵێ������ت:" ده بێ له گه ڵ بابه ته که دا بژیم تا بتوانم له  باره یه وه  

فیلمێک دروست بکه م."
  ئ������ه م ده رهێن������ه ره  س������ینه ماییه  له گه ڵ ده س������ت پێکردنی 
ش������ه ڕی نێوان عێ������ڕاق و ئامریکا له  س������اڵی 2٠٠3 دا به  
ئامانجی ئاماده  کردنی ڕاپۆرت بۆ ته له ویزیۆنی س������وئێد 
له  ڕێگای سنوره کانی کوردستانی ئێرانه وه  ده چێته  عێڕاق 
و له م س������ه فه ره دا بۆ یه که مجار له گه ڵ کێش������ه  و گرفتی 
کۆڵبه ره کاندا ئاشنا ده بێت:" له  سنوری نێوان ئێران و عێڕاق 
که الکی ئه و ئه س������پانه م بینی کوژرا ب������وون. هۆکاره که یم 
پرسی و زانیم که  هی ئه و کوردانه یه   وا  هێندێک کاال به  
ئامانجی فرۆشتن ده به نه  ئه وبه ری سنور و هه ربه م هۆیه شه وه  
پاسه وانه کانی سنور ته قه یان لێ  کردو ن. چه ند ساڵێک ئه م 
باب������ه ت و وێنانه  له  زه ینمدا مانه وه  تا له  س������اڵی 2٠٠6 دا 

ده ستم به  کار کرد له سه یان." 
  ئه و سه باره ت به  هه ڵبژاردنی ئه م بابه ته  بۆ دروست کردنی 
فیلمێکی به ڵگه نامه یی ده ڵێت:" دروس������ت کردنی فیلمی 
به ڵگه نامه یی به الی منه وه  به ته نیا پیش������یه ک  نییه . به ڵکو  
به  چه ش������نێک هه ڵس������وڕانێکی کۆمه اڵیه تی و داکۆکی 
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کردنیش������ه  له  ماف و به رژه وه ندیه کان������ی خه ڵکی هه ژار و 
زۆرلێکراو و بێبه ش. چه شنێکیشه  له  بزوتن له قواڵیی ئه و 
ڕوداوان������ه دا وا هه ڵیانده بژێرم تا  به ڵکو بتوانم کاریگه ریه کم 

له و ڕاستایه دا هه بێت." 
  فیلمی سنوری بێ هیوایی، ڕه وتی ژیانی چوار کۆڵبه ری 
ئێرانی ده گێڕێته وه ؛ سێ پیاو و ژنێک. یه کێک له م چوار 
که سه ،" شادمانه " له  ته مه نی 13 ساڵیدا مردوه ." مه رگ" 
و" ڕه نج و ئازاره کانی"، له گه ڵ ژیانی باقی کۆڵبه ره کانی 
تردا پێوه ندیه کی ئاوێنه  ئاسای هه یه . له  ڕێگای گێڕانه وه ی 
داستانی ژیانی سێ کۆڵبه ره که ی تروه " شاهۆ"، " ڕێبوار" و 
" دایکیان " له گه ڵ دژواریه کانی ژیانی شادمان ئاشنا ده بین 
و له  ڕێگای مردنی ئه ویش������ه وه ، له گ������ه ڵ هه ره س هێنانی 

ژیانی کۆڵبه ره کان.
  له  دیمه نه کانی سه ره تای فیلمه که دا بۆمان ده رده که وێت 
" ش������ادمان" که  ته نیا نان ئ������اوه ری بنه ماڵه که ی بووه ، له  
شه وێکی س������اردی جس������تاندا، له  نیوه ی ڕێدا، ئاگرێک 
ده کات������ه وه  تا خۆی پێ گه رم بکاته وه . بڵێس������ه ی ئاگره که  
ده گات������ه  جله کانی که  ئاوێته ی پڕێش������که ی به نزین بووه  و 
ه������ه ر ئه مه ش ده بێته  هۆی مردنی. که س������ایه تیه کی تری 
فیلمه که ،" ش������اهۆ" که  دیپڵۆمی هه یه ، نه ک هه ر باری 
قورس������ی ئابووری بنه ماڵه ی خۆیانی له  ئه ستۆدایه ، به ڵکو 
یارمه تی دایک و باوکی هاورێ له  ده س������ت چووه که شی 

ئه دات.
  " ڕێبوار"، دۆس������ت و هاوڕێی شاهۆ، ش له  ته مه نی 13 
ساڵیه وه  ده رس و قوتابخانه ی به جێهێشتوه  و ئێستا چوار ساڵه  
که  یارمه تی بنه ماڵه که ی ئه دات. دوو که س������ایه تیه که ی 
دیکه ی فیلمه که ، دایک و باوکه  نه خۆشه که ی" شادمان" 
ن. باوکه  له  ئانوس������اتی له ده ستدانی سۆمای چاوه کانیدایه  
و ئ������ه م نا بیناییه ش له  مه تن������ی فیلمه که دا" کارکردێکی 

هێمایی" وه ک " چاره نووسێکی چارهه ڵنه گر" ده نوێنێ.
  به  وته ی ده رهێنه ر ئه م ڕه گه زه  هێماییانه  له  ڕاستیه کانی 
ژیانی که س������ایه تیه کانه وه  سه رچاوه یان گرتووه . له  ڕاستیدا 
ئه و داستانه ی که  فیلمی سنوری بێ هیوایی ده یگێڕێته وه ، 
داستانێکی له  پێشدا داڕێژراو نییه ، به ڵکو به رهه می گه ڕان 
و پش������کنینی ده رهێنه ره  له  تێم و بابه تی سه ره کی کاردا. 
ئه و ده ڵێ:" ئێمه  ده چینه  ناخی ژیانی که سانێکه وه  و ده یان 
کاتژمێر فیلمیان لێ هه ڵده گری������ن. هه رچه ند له  کۆتاییدا 
ته نیا کاتژمێرێک له م فیلمانه  به کار دێت، به اڵم به م کاره ، 
ئاش������نایی گوروپه کامان سه باره ت به  بابه ته که  زیاتر ده بێت 
و فیلمه که  قواڵییه کی گۆنجاوتری بابه ته که  ده س������مێت و 

نیشانه  و هێما ڕاسته قینه کانی ژیان باشتر ده چنه سه ر جێی 
خۆیان."

  له  فیلمی س������نوری ب������ێ هیوایی دا ش������اهۆ و ڕێبوار، 
هێندێک خه ون و خولیای س������اکار، به اڵم دوره  ده س������تیان 
هه یه ؛ ئاره زویه کی وه ک کڕینی ئه سپێکی قیستی تا ئیتر 
ناچار نه بن هه رکامه یان ڕۆژانه  6٠ لیتر به نزین تا ئه وبه ری 

سنور به  کۆڵ بگوازنه وه . 
  جه خت������ی ئ������ه م فیلمه  له س������ه ر ئاوات و ئاره زو، ش������ه ڕ و 
تێکهه ڵچوون و ترس و نیگه رانیه کانی ڕۆژانه ی ژیانی ئه م 
دوو الوه ، به رده نگ- بینه ر به ره و شێوه یه ک هاوکاری له گه ڵ 
فیلمه که دا ده کێش������ێ تا به شێك له  داستانه  نه گێڕدراوه که ، 
له  زه ینی ئه ودا ته واو بکرێت. وه ک نمونه  مه ودایه کی که  
له  نێوان ژیانی شاهۆ و ڕێبوار له گه ڵ شێوه ی ژیان، ئاوات 
و ویس������ت و داواکاریه کانی الوانی ش������اریدا بوونی هه یه ، 
به شێک له  داستانه که یه  که  له  مێشک و زه ینی به رده نگدا 

کامڵ ده بێت.
  ئه م فیلمه  به  نیشاندانی ڕه نج و ئازاری که سایه تیه کانی 
فیلمه که ، باس له  به سه دان الو ده کات که  به  هۆی هه ژاری 
بێ ئه وپ������ه ڕه وه  زوو گه وره  ده بن، له  قۆناغی الویدا خوێندن 
به جێدێڵ������ن و ب������ۆ یارمه تیدان به  باری ئاب������ووری بنه ماڵه ، 
ڕێگای س������نوره کان ده گرنه  پێش. ئ������ه وان هه موو ڕۆژێک 
خۆیان له  تیرڕه سی پاسه وانانی سنور و له  ئاکامدا هاونشین 
و هاونه فه سی مه رگدا هه ست پێده که ن و ژیانیان پڕه  له  ژانی 
جومگ������ه ، ترس و نیگه رانی و چه نه لێدان له گه ڵ کڕیارانی 
به نزینی قاچاغ. ش������اهۆ له  فیلمه که دا ده ڵێت:" ئیشه که مان 
سه رتاپا ڕیس������که ، ده رۆین، یان س������ه رده که وین یان نا. یان 

ده کوژرێین یان لێمان ده ده ن و جێگایه کمان ده شکێت."
  فۆڕمی فیلمه که  شێوه  بازنه ییه . زووم بکه یته  سه ر ژیانی 
هه رکام ل������ه  کاراکته ره کانی فیلمه ک������ه ، ده بینی ڕێگای 
ده ربازبوونێ������ک نییه  ل������ه  کاری دژوار و پڕله  نه هامه تی 
کۆڵبه ری:" ش������اهۆ ده یه وێ هه م هه زینه ی ژیانی خۆی و 
بنه ماڵه که ی دابین بکات و هه م هه زینه ی ده رمانی چاوی 
باوکی شادمانی هاوڕێی، به اڵم به هۆی گوازتنه وه ی زۆر 
و به رده وامی ده به  و گاڵۆنی به نزینه وه ، پشت ئێشه ی گرتوه . 
له به ر ئه وه   له گه ڵ ڕێبوار ئه س������پێک به کرێ ده گه رێ. ئه و 
له هه مانحاڵدا ده شیه  وێ بچێته  داوای ئه و کچه ی وا خۆشی 

ده وێت.
  ڕێگای گه یش������تن به  خه ون و ئاواته کان داخراوه . ش������اهۆ 
ده که وێته به ر گولله ی پاسه وانانی سه رسنور، القی ده شکێت 
وئه س������په که ی) واته  هێمای خه ون و ئاواته کانی( له  ده ست 
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ئ������ه دات. ئه و که  ئیتر توانایی کاری کۆڵبه ری نه ماوه ، له  
پێناو دابین کردنی بژیوی خ������ۆی و بنه ماڵه که یدا بۆکار 
رووی کردۆته  کوره خانه ی خش������ت ب������ڕی. ده چێته  داوای 
ئه وکچه ی خۆش������یده وێت و باوکی کچه ک������ه  ڕازینابێت. 
دایکی ش������ادمان به  ناچاری و ب������ه  غوده یه ک له  گه رودا 
ده چێت������ه  ڕیزی کۆڵبه ره کانه وه . باوکی ش������ادمان کاتێک 
هه زینه ی ده رمانی نه خۆشیه که ی ده ست ده که وێت که  بۆی 
ده رده که وێ نه خۆش������یه که ی ته شه نه ی سه ندوه  و ئیتر کات 

بۆ چاره سه ر به سه رچووه .
  وت������اری مه تنه که ، وتووێژ و ڕووداوه کانی ژیانی هه رکام 
ل������ه  کاراکته ره کان و هێم������ا وێنه ییه کانی نێ������و فیلمه که  
به باش������ی و هاوته ریب و هاوئاهه نگ وه ک تانوپۆی ته ون 
تێکچن������دراون. که مبینایی چاوی باوک، له  هاوئاهه نگی 
ته واودایه  له گه ڵ ڕۆیش������تنی به  پارێز و شه وانه ی شاهۆ و 
ڕێبوار به سه ر کوێره ڕێی س������نوردا. ئه ڵێی چاره نووسی ئه م 
دوو الوه یه  و بێجگه  له  ڕۆیش������تن به  تاریکی دا چاره یه کی 
تریان نییه ! ش������اهۆ به  ده رهێنه ر و دروستکه ری فلمه که ش، 
که  له گه ڵیاندا به س������ه ر سنوردا ڕێده که ن، ده ڵێ:" چراکه ت 

بکوژێنه وه ." هیوایه کمان به  ڕووناکی نییه !!
  ئه م فیلمه  به  پێچه وانه ی هه موو ئه و فیلمه  ئاس������اییانه ی 
به رهه مدێن، به  زه ماوه ند، ش������ایی، گۆرانی و نیشانه کانی 
ڕه زامه ندی که سایه تیه کان به و چاره نووس و ژیانه ی هه یانه  
کۆتایی نایه ت. ده رهێنه ره که ی ده ڵێت:" ده مه وێت واقیع بین 
بم. ئیمکانی نییه  ئه م فیلمه  بتوانێت به  خۆش������ی کۆتایی 

بێت، ئه مه  ڕاستیه کی تاڵه  و نابێ پشتی تێبکه ین."
  سه روس������تانی ویس������تویه تی بتوانێ به  دوور له  دروشمی 
سیاس������ی و یان ده ربڕینێکی قورسی هونه ری ده نگی ڕه نج 
و ئ������ازاری ئه م خه ڵکه  زه حمه تکێش و زۆرلێکراوه  بگه یه نێته  
گوێی مخاته بینی و له  ش������وێنێکدا ده ڵ������ێ:" ئێمه  هه موو 
هه وڵمان ئه وه یه  تا به  ڕۆچوون به ناخی ژیانی ئه م که سانه دا، 
کاریگه ریه کی زیاتر له س������ه ر بینه ری فیلمه که  دابنێین و 
ده نگی ڕه ن������ج و ئازار و خ������ه ون و ئاواته کانیان بگه یه نینه   

کۆمه ڵگه که مان."
سه رچاوه : ئینترنێت
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ئاماده  کردنی: ته رزه  تۆفیق

زۆرن ئه وان������ه ی پێنوس������ه كانیان داده چۆرێن������ن تاوه كو دیدو 
تێروانینه كانیان به  ش������ێوه یه ك له  شێوه كان بگه یه نن ئیدی ئه و 
داچۆرینه  به  نوس������ینی بابه ت بێت یان چیرۆك یا شیعر یان 
هه ر بوارێكی دیكه . س������ه عید ئه مانی یه كێك له و پێنوسه  به  
برشتانه یه  كه  شیعر الی بۆته  خولیاو ویسته كانی خۆی تێدا 
په رش ده كاته وه . به مه به س������تی زیاتر ئاشنا بوون به  ئه مانی 
س������ایتی وااڵپرێس دیدارێكی له گ������ه ڵ ئه نجامدا كه  ئه مه  

ده قه كه یه تی:
وااڵپرێ���س: که ی ب���وو هه نگاوت ن���ا به ره و 

دونیای شێعر نووسین؟           
 سه عید ئه مانی: ماوه ی 15 ساڵێک ئه بێ خولیای شێعر 
نووسین هه س������تی گه مارۆداوم و  له ساڵه کانی 76 و 77ی 
هه تاوی به رابه ر به  س������اڵه کانی 97و98 زاینی نووس������ینی 
ش������ێعرم ده س������ت پێکردوه  و توانیومه  به رهه مه کانم بنێرم بۆ 

گۆڤار و ڕۆژنامه کان.
 وااڵپرێس: به کێ ده ڵێن شاعیر؟

 سه عید ئه مانی: پێناسه ی ڕاسته قینه ی شاعیر کارێکی 
دژواره . بابه تێ������ک نیی������ه  بتوان������ێ له  چه ند ڕس������ته یه کدا 
بیگونجێن������ی و ده ریببڕی. ئه گه ر بم������ه وێ خۆ له  واڵمی 
پرس������یاره که ت نه دزمه وه  و بۆچوونی خۆم ده ربڕییبێ ده بێ 
بڵێم به الی منه وه  شاعیر که س������ێکه  که  خاوه نی ده رک و 
شعورێکه  که سانی ئاسایی لێی به هره مه ند نین. ئه و ڕوانینی 
س������ه باره ت به  گشت ئه و شتانه ی له  ده وروبه ری ڕوده دات له  
گه ڵ ڕوانینێکی ئاساییدا جیاوازه . شاعیر به چاوی دڵ له 
 ناخی شته کان ده ڕوانێ و ئاکامێکیان لێ هه ڵدێنجێ و له  
چوارچێوه ی ش������ێعردا ده ریانده بڕێت که  ڕوانینێکی ئاسایی 
ناتوانێ هه ستیان پێبکات. بۆیه  به درێژایی مێژوو شاعیری 
ڕاسته قینه  له  ئارمان شاره کاندا جێیان نه بۆته وه  و به  شێت، 

یاخی و سه رپێچیکار درواونه ته  قه ڵه م.
وااڵپرێ���س: ش���ێعر الی ت���ۆ چ مانای���ه ک 

ده گه یه نێت؟ 
  س������ه عید ئه مانی: به الی منه وه  ش������ێعر ئاکامی هه ست 
و نه ست و هه ژان و هه س������ته وه رییه  ناسکه کانی مرۆڤێکی 
هه ستیار، بیرمه ند، ئازاد و سه ربه خۆ، ڕاساو و ڕاستگۆیه .

 

  وااڵپرێس: شێعره کانت زیاتر باسی چی ده که ن؟
  س������ه عید ئه مانی: وه ک هه موو که س������ێکی ئاس������ایی 
شاعیریش خاوه نی کۆمه لێک بیره وه ری و هه ستی خۆش و 
ناخۆشن. خاوه نی بیروبۆچوون و ئاوات و ئامانجی تایبه ت به  
خۆیانن. منیش له م قاعیده یه  جیا نیم. ڕه نگه  جیاوازی من 
له گه ڵ به ش������ێک له و که سانه ی له  ڕێگای شێعره وه  هه ست 
و بۆچوونه کانیان به یان ده که ن ئه وه  بێت که  ش������اعیرێکی 
پێش������مه رگه م و ئه م تایبه تمه ندیه ش بوه ته  هۆی ئه وه ی که  
به شێکی زۆری شێعره کانم ناوه رۆکێکی سیاسی نزیک له  

ڕێبازێکی هه ڵمبژاردوه  به سه ر شانیانه وه  قورسایی بکات.
  وااڵپرێس: کام له  شێعره کانت له  هه مویان 

خۆشتر ده وێت؟
  س������ه عید ئه مانی: ناتوان������م بڵیم کامیانم ل������ه  هه مویان 
خۆشتر ده وێت. ڕه نگه  ش������ێعرێک هه بێت توانیبێتم ئه وه ی 
مه به ستم بوه  به باش������ی تێیدا بگونجێنم به اڵم له  شێعڕێکی 
تردا ئه وه نده  ده ستڕۆیشتوو نه بووبێتم و ڕازی نه کردبێتم، ئه وه  

جیاوازیه که یه ، ده نا هه مویانم وه ک یه ک خۆش ده وێت.
 وااڵپرێس: تا ئێستا هیچ به رهه مێکت به چاپ گه یاندوه ؟ 
  س������ه عید ئه مانی: تائێس������تا ته نیا توانیومه  به رگێک له  
ش������ێعره کانم به ناوی<< باران و دلۆپه  >> له سه ر ئه رکی 
ئینتیشاراتی ناوه ندی کۆمه ڵه  به  چاپ بگه یه نم . به هۆی 
ئه وه ی که  زیاتر له  به ش������ی ڕاگه یاندندا س������ه رقاڵی ئیشی 
ته ش������کیالتی بووم س������ه رجه م ش������ێعر و نووس������ین و بابه ته  
وه رگێردرواوه کانم له  گۆڤار و ڕۆژنامه  و ڕادیۆ و س������ایته  
جۆراوجۆره کاندا باڵو کراونه ته وه . بێجگه  له  باقی ش������ێعر و 
نووسینه کانی خۆم س������ێ کتێب که  له  فارسیه وه  کردومن 
به  کوردی ئام������اده ی چاپن به اڵم باری ئابووری ده رفه تی 

چاپی نه داون.
  وااڵپرێس: مه رجه  شاعیر عاشق بێت؟

  س������ه عید ئه مانی: ناڵێم پێویس������ته  عاش������ق بێت من ده ڵێم 

وتووێژی سایتی وااڵ پرێس له گه ڵ سه عید ئه مانی
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که سێک ده توانێ ش������ێعر بنووسێت که  خاوه نی هه ستێکی 
تایبه ت بێت و بابه تێکی گرنگ له  ژیانیدا، جا ئه وینداری 

بێت یان شتێکی تر، به قوڵی له ناخه وه  هه ژاندبێتی.
ش���اعیرت  کام  کاریگ���ه ری  وااڵپرێ���س:    

به سه ره وه یه ؟ 
  س������ه عید ئه مانی: ناتوانم به روونی ئاماژه  به  هیچ یه ک 
له و ش������اعیرانه  بکه م که  به رهه مه کانیان������م خوێندۆته وه  و 
کاریان تێکردووم. من له س������ه ره تاوه  قانع و هێمن و گۆرانم 
زۆر ده خوێن������ده وه  و دواتر له  گه ڵ به رهه مه کانی ش������ێرکۆ 
بێکه س و عه بدواڵ په شێو و شاملو و که سانی تر ئاشنابووم 

و چێژیان پێبه خشیم و کاریان تێکردم.
  وااڵپرێس: چه نده  له  کاره کانی خۆت ڕازیت؟
  سه عید ئه مانی: ڕاستگۆیانه  ده ڵێم تائێستا پێموایه  هه ر له  
سه ره تادام و هیچم نه کردوه  و به و هۆیه ی پێموانییه  توانیبێتم 
ده ن������گ و ڕێچکه ی تایبه ت به  خ������ۆم دۆزیبیته وه  له  خۆم 

ڕازی نیم و کاره کانم ناته واون.
وااڵپرێس: چ شتێک ئه بێته  هۆکار بۆ له  دایک 

بوونی شێعر؟
  سه عید ئه مانی: له دایک بوونی شێعر هه ژانێکی ده روونی 
تایبه تی ده وێت. جا ئ������ه م هه ژانه  ده روونیه ده کرێ به هۆی 
ناعه داڵه تی،  بینینی  دڵته زێن،  به سه رهاتێک، ڕووداوێکی 
بیره وه رییه کی تاڵ یان ش������یرین، دیمه نێکی سه رنج ڕاکێش، 
کارتێکردنێکی ئه ویندارانه  و یان گه لێک شتی  تره وه  بێت.
  وااڵپرێس: دوا وته ت بۆ سایتی وااڵ پرێس چیه ؟
  س������ه عید ئه مانی: وێڕای ڕێزو سپاس������ی ب������ێ پایانم بۆ 
به ڕێوه به رانی س������ایتی وااڵ پرێس و خوێنه رانی به رێزی ئه م 
س������ایته  هیوادارم له  کاره کانتاندا سه رکه وتوو سه رفه راز بن. 

خۆشحاڵم به  به سه رکردنه وه تان و سازدانی ئه م وتووێژه . 
 نموونه یه ک له  شێعه کانی:

"ژوان"

تائاسمانی
ئهفغانستانیبیریتۆ
بهوردهداویبۆچوونی
بڕوایهكیكۆنتهنرابێ

تاكابولیخوشهویستیت
تالیبانی

ترسێكیتۆخ
دهوریدابێ

ئهفسانهیه

چاوهڕوانی
ههڵفڕینو

هاتنهژوانت.

تابروسكهیپهنجهكانمان
یهكبكهوێو

ههوریتاوانێكدابكا
تاتۆماریخۆشهویستی

بهماچمۆركهین
سێدارهیهك

ههڵخراوه
كێلهسیپانیمێژومان

قهتڵگایعهشقیناكامهو
جهستهیههزارانسیامهندی

بهسینهوه
ههڵواسراوه!!

وااڵپرێس: سه عید ئه مانی کێیه ؟ ده کرێ خۆت 
بناسێنی؟

 س������ه عید ئه مانی: من له  ساڵی 1339 هه تاوی – 196٠ 
زاینی له  ئاوایی شیالناوی سه ربه  ناوچه ی سه قز له  دایک 

بووم. به شی زۆری ته مه نم له  شاری بۆکان به سه ر بردوه .
  له  س������اڵه کانی دوای شۆڕشی 57 هه تاوی )واته  79ی 
زاینی( خه ڵکی ئێران، تێکه ڵ به  کاروباری سیاسی بووم. 
وه ک بۆچوونی سیاس������ی رێبازی کۆمه ڵ������ه م هه ڵبژارد و 
له  س������اڵی 136٠ هه تاوی ڕه س������مه ن به  ته شکیالتی نهێنی 
کۆمه ڵه وه  په یوه ست بووم. له  س������ێ قۆناغدا سه رجه م پێنج 
ساڵ له الیه ن ڕژیمی کۆماری ئیسالمیه وه  خراومه ته  زیندان.
  ساڵی 1381-2٠٠3 هاورێ له گه ڵ بنه ماڵه که م هاتومه ته  
هه رێمی کوردس������تان و له به ش������ی ته ش������کیالتی ئاشکرای 
کۆمه ڵه  ڕێکخراوی کوردس������تانی حیزبی کومۆنیس������تی 
ئێراندا ده س������تم به کاری سیاسی  ته ش������کیالتی کردوه  که  

تائێستاش درێژه ی هه یه .
   له به ش������ی ئاش������کرای ته ش������کیالتی کۆمه ڵه  دا وێڕای 
ڕاپه ڕاندنی ئه رکه  ته ش������کیالتیه کان سه رنووسه ری ده وره ی 
دووهه می گۆڤاری پێش������ه نگ یش������م وه ئه ستۆ گرتوه  و تا 
ئێس������تا واته  ل������ه  ده وره ی دووهه م������ی دا 23 ژماره ی لێ 
باڵو کراوه ته وه . هه ر به هۆی ئه و چاالکیانه ش������ه وه  بوومه ته  
ئه ندامی کارای سه ندیکای ڕۆژنامه  نووسانی کوردستان. 

             ***                               
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  ن: سه اڵح مه زن 

  س������ینه ما، وه ك هونه رێك������ی كاریگه ر و س������ه رده م، ته نها 
هونه ره كان������ی دیك������ه  له خۆ ناگ������رێ، به ڵك������و په یوه ندی 
هه مه الیه نه ی به  س������ه رجه م كلتوری گش������تی و ئه ده بیاتی 
كالسیك و س������ه رده م هه یه ، به  تایبه تیش له گه ڵ رۆمان، كه  
ویڕای خه س������ڵه ت و تایبه تمه ندی جی������اوازی هه ر یه كه یان، 

هه روا چه ندان خاڵی هاوبه ش پێكه وه یان كۆ ده كاته وه.
    ئ������ه وه ی م������ن لێره دا، ده مه وه ت قس������ه ی له س������ه ر بكه م 
په یوه ندی س������ینه مای سیاسی و شۆڕشگێرییه  به  رۆژنامه و 
رۆژنامه وانیه وه ، له  رێگای خس������تنه روی ره وشی سینه مای 
سیاسی له  كۆتایی شه ست و حه فتاكانی سه ده ی رابردودا، 
كه  زیاتر خۆی له  فیلمه كانی ش������ه پۆلی نوێی فه ڕه نسی و 
نیوڕیالیزمی ئیتالی وسینه مای روسی و ئه مه ریكای التین 
ده بینێته وه ، دیاره  فیلمه كانی ئه و س������ه رده مه  جێ په نجه یان 
له س������ه ر نه وه كانی ئه و سه رده مه  جێهێشتووه ، چونكه  سینه ما 
به  باش یان خه راپ   كاری خۆی ده كات، ئێمه  مانان چۆن 
له  رێگای خوێندنه وه  و كاری سیاس������یدا،  رۆش������نبیری و 
هۆش������یاری خۆمانمان به ره و پێشه وه  ده برد، هه روا له  رێگای 
س������ینه ما  نه ك ته نها كولتوری سیاسی و سارستانی، به ڵكو 

شاره زایی  خۆیشمان په ره پێده دا.
با بێینه وه  س������ه ر ئه سلی مه به س������ت، من له  رێگای فیلمه  
سیاسی وشۆرشگێرییه كانی ئه و سه رده مانه وه ، رۆڵ و بایه خی 
كاری رۆژنامه وانی الم به رچاو رونتر ده ركه وت، چونكه  له  
فیلمه  سیاسییه كانی ئه و س������ه رده مدا، كه  زۆربه یان باسیان 
له  ملمالنێ هێزه  چ������ه پ ولیبڕاله كانی ئه وروپاو  خه باتی 
گه النی ئه مه ریكای التین، ئاسیاو ئه فه ریقیا ده كرد، دژ به  
سیس������ته می دیكتاتۆری و سه ربازییه  كودێتاچییه كانی ئه و 

سه رده مه دا.
  ئا له و نێوانه دا رۆڵی بوێرانه و چاو نه ترسانه ی رۆژنامه وان 
و رۆژنامه ی س������ه ربه خۆ و وابه س������ته  به  خه ڵك،  له  به رانبه ر 
چۆكدان������ه دان له ئاس������ت گه مه كان������ی ده وڵ������ه ت و گوتنی 
راس������تییه كاندا، ئه گه ر باجه كه شی قوڕس بێت، له و فیلمانه  

به  روونی ده رده كه وت، چۆن

رۆژنامه وان������ی وێنه گر خۆی  و كامێراكه ی له  نێوگه رمه ی 
داپلۆس������ینی  روب������ه روی  روداوه كان������دا،  و  خۆپیش������اندان 
س������ه كوتكه رانه ی پۆلی������س و س������ه ربازه كان ده ب������ووه وه ، یان 
رۆژنامه وان������ی رێپۆرته ر بۆ گه یش������تن به  راس������تییه كان و 
ئاش������كراكردنی  چۆنیه تی  تێوه گالنی ده زگاكانی حیزبی 
ده س������ه اڵت، دادگا و پۆلیس له  سیناریۆی تاوانی  تیرۆری 
سیاس������ی، گه نده ڵی، دزینی سامانی گه الن و..تاد.. چۆن 
له  گشت ده رگاكان ده دات و بێسڵه مینه وه  به  دوایگه یشتن  به  
زانیاری و هه واڵی نوێ دا، دوكێمێنت و دۆسییه كان ده پشكنێ  و 
ئاخاوتن له و كه س������انه  وه رده گرێ  كه  په یوه ندیان به  دۆسیه ی 
تاوانه كان هه یه ، به تایبه تیش گه وره  به رپرس������انی ده س������ه اڵ، 
دادگا و پۆلی������س .. تاد.. ئه وه ش به روونی له  به رهه مه كانی  
چه ن������دان ده رهێن������ه ر به دیده كرێن، نه باداش ل������ه  فیلمه كانی 
ده رهێنه ر كۆستا گافراس(ی به  ره گه ز یۆنانی و دانیشتوی 
فه ره نس������ا ، دیارترین فیلمی ده رهێنه ر له و بواره دا، فیلمی) 

زێد(ه  كه  ساڵی 1969 به رهه مهێنرایه ،
ئه و فیلمه  له  مێژوی سینه مادا،  به  ده سپێكی فیلمی سیاسی 
داده نرێت، له  س������اڵی 1969  خه اڵتی ئۆس������كاری باشترین 
فیلمی  بیانی پێدرایه ، هه روا) جاك بیران( خه اڵتی باشترین 
ئه كته ر له  رۆلی رۆژنامه وان له  فیس������تیڤالی كانی ساڵی 
1969 به ده س������تدێنێ ، ئه و فیلمه  كه  باس له  هه ماهه نگی 
پۆلیس، دادگاو ده سه اڵت ده كات، له  چۆنیه تی ئه نجامدانی 

تیرۆركردنی سه ركرده یه كی چه پی یۆنان.

سینه ما و رۆژنامه وانی ...
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   لێره دا رۆلی راس������ته قینه ی رۆژنام������ه وان له  گه یاندنی 
روداوه كان  وه ك خۆی وگه یش������تن به   راس������تییه كان ،هه روا 
ئه نجامدان������ی كارو پیش������ه ی رۆژنامه وانی ب������ه  ئه مانه ت 
و راس������تگۆیی له  كه س������ایه تی) جاك بیران(ی رۆژنامه وان 
به رجه سته ده بێ، چونكه  ئه و كاتیك له  نێو روداوه كان هه واڵێك 
ی������ان وێنه یه كی ده س������تده كه وێت، وێرای بایه خه  سیاس������یی 
ده س������كه وته كه ،  ئه و زیاتر وه ك س������ه ركه وتنی رۆژنامه وانی 

مامه له ی له گه ڵ ده كات.
  ئه وه یان رویێك له  رووه  جوانه كانی رۆژنامه وانی راس������تگۆ 
و وابه س������ته  به  پیشه و ئه ركی ئه خالقی كاری رۆژنامه وانی 

پیشانده دات.
  ل������ه  به رانب������ه ر ئه وه ش������دا، رۆژنامه وانی ن������زم و دور له  
ئه خالقیه ت������ی كاری رۆژنامه وانی له  فیلمی) تیرۆركردن( 
1969ی ده رهێنه ر (ئیف بواسێه (ی فه ره نسی چاولێده كه ین، 
ئه و فیلمه  سه رگوزشته ی له به ینبردنی تێكۆشه ری ناسراوی 
مه   غریبی) مه ه������دی بن به ره كه ( به  پالنێكی پێش������وه خت 
داڕێژراو و هه ماهه نگی كه ناڵێكی ته له فزیۆن و پۆلیس������ی 
فه ره نسی جیبه جیده كرێ، به ر له وه ی) سادیل( كه  نازناوی) 
بن به ره كه ( یه  بگاته  جێ������گای تۆماركردنی به رنامه یه كی 
ته له فزیۆنی ده رباره ی كێش������ه كانی جیهانی سێیه م، له  الیه ن 

پۆلیس ده ڕفێنرێت، پاشان له  ناوی ده به ن.
جێگای ئاوڕدانه وه یه ، كه ئه و روداوه ، تا ئه مڕۆش كێشه یه كی 
دیاری س������ه ر گۆڕه پانی سیاسی مه غریبه ، وه ك قه یرانێكی 
هه ڵواس������راوی نێوان مه غریب و فه ڕه نسا ماوه ته وه و له  الیه ن 
ده زگا سیاسی و مرۆییه كان ده وڕوژێنرێت و به  دواداچونی 

لێده كرێت.
ئه وه ی لێره  مه به س������ت بێت، رۆلی سازش������كاری و الوازی) 
فرانسوا داریان(ی رۆژنامه نوس������ه ، كه )جان لوی ترنتیان( 
رۆلی  ئه و رۆژنامه نوسه ی بینیوه ،چونكه  ئه و له  دۆستایه تی 
له گه ڵ بن به ره كه  كه ڵکی وه رگرتوه ، بۆ ئه وه ی هه ماهه نگی 
له  پیالنێكدا بكات، ك������ه  جه نه ڕاڵێكی پۆلیس و كه ناڵێكی 
ته له فزیۆنی ب������ۆ له  به ینبردنی تێكۆش������ه رێكی مه غریبی 
نه خشه یان ده بێت، ته نها له به ر ئه وه ی ئه و تێكۆشه ره  نایه وێت 
به  پێی نه خشه و ویستی هێزه  ده ره كییه كان بجولێته وه و نایه وێت 
له  ناوه وه ی واڵت نه خشه ی ئه وان  جێبه جێبكات،ئه و ده یه ویت 
خزمه تی خه ڵكی واڵتی خۆی ب������كات، بۆیه  ده یانه وێ له  
ناوی ببه ن!! ده رهێنه ر ئیف بواس������ێه له م فیلمه یدا، دوو شت 

ئاشكرا ده كات
1-  رۆلی پۆلیس������ی فه ڕه نس������ی له  روداوه ك������ه دا، كه  به  
هه ماهه نگی له گه ڵ كه ناڵێكی میدیا نه خش������ه ی پیالنه كه 

 سازده ده ن.   
2- رابردوی سازش������كاری رۆژنامه  نوسه كه  له  رابردودا، كه  
زانیاری ده رباره ی شۆرش������ی جه زایه ر به و ئه فسه ره  داوه ، كه  

دۆسیه ی تاوانكاریه كه  به رێوه ده بات. 
ئه گه رچ������ی، دوات������ر رۆژنامه نوس������ه كه  رێ������گای راس������ت 
هه ڵده بژێرێ، هه ڵده س������ێ به  تۆماركردنی ته واوی روداوه كه و 
به  ده نگی خۆی راس������تی روداوه كه و رۆلی پۆلیس و كه ناڵه  

ته له فزیۆنه كه  له و پیالنه  ئاشكرا ده كات.
دیاره  له  ئه رش������یفی كۆن و نوێی س������ینه مادا، فیلمی له و 
شێوه  ستایله ، به  شێوازی جیاجیاو چاره سه ركردن و مه به ستی 

جیاواز به دیده كرێت.

ئه م بابه ته  له  سایتی ده نگه کان وه رگیراوه 

***
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ل���ه م ژماره ی���ه  دا فایلێك���ی تایب���ه ت ب���ه  

ئه ده بیاتی مندااڵن ده خوێننه وه 



                  
                ن: سەمەد بێهرەنگی

  و: هێمن ئەمانی 

  ئیت������ر کاتی ئەوە بەس������ەر چووە کە ئەدەبیاتی منااڵن س������نوردار 
بکەینەوە بە برەوپێدان و گونجاندنی ئامۆژگاریە ووشکە بێ ئەمالو 
ئەوالکان، پاک و خاوێنی دەست و پێ و جەستە، گوێڕایەڵی دایک 
و ب������اوک، گوێرایەڵی کردن لە گ������ەورەکان، دەنگەدەنگ نەکردن 
لەالی میوان، بەیانیان زوو هەس������تە تا تەندروس������ت بیت، پێبکەنە تا 
دونیا بەڕوتا پێبکەنێت، یارمەتیدانی هەژار و بێ دەس������ەاڵتەکان بە 
ش������ێوەیەکی خێرخوازانە و بابەتگەلێکی لەم چەش������نە کە ئەنجام و 
بەرهەم������ی گش������تی و کۆتایی هەموو ئەوانە بێ ه������ەواڵ مانەوە و 
تێنەگەیشتنی منااڵنە لە بابەتی گەورە و تایبەت و گرینگی شوێنی 
ژیانیان. بۆچی لەکاتێکدا برا گەورە دڵی بۆ هەناسەیەکی ئازادانە 
و هەوایەکی پاک و خاوێن تەنگ بووە، منداڵ لە قۆزاخەیەک لە 

"بەختەوەری و شادی و هیوادا" بخنکێنین؟
  دەبێ منداڵ لە هۆکارە هیوابەخشە پوچ و بێ بنەماکان بێ ئومێد 
بکەین و دواتر ئاواتێکی جیاواز لەسەر بنەمای ناسین و ڕاستیەکانی 
کۆمەڵگا و شێوازی بەربەرەکانێ لەگەڵیاندا لەجیاتی ئەو هیوایەی 
پێش������ووتر دابنێین. ئایا منداڵ جگە لە فێربوونی پاک و خاوێنی و 
گوێڕایەڵی گەوەرەکان و گوێگرتن لە مامۆس������تا )کام مامۆستا؟( 
و ئەدەب )کام ئەدەب؟ ئەدەبێک کە دەس������ەاڵتداران و چینی زاڵ و 
خۆش������گوزەران برەو پێدەر و ناسێنەرین؟( هیچی تری پێویست نییە؟ 
ئایا نابێت ب������ە منداڵەکانمان بڵێین، لە واڵتی تۆدا مندااڵنێک هەن 
کە ڕەنگی گۆشت و تەنانەت پەنیریش مانگ بە مانگ و ساڵ بە 
ساڵ نابینن؟ چوونکە کۆمەڵێک خەڵک حەز دەکەن کە هەمیشە 

)قازی سورکراوە لە شەرابدا( لە خوانیاندا بێت.
  ئای������ا نابیت بە منداڵ بڵێین، ک������ە زۆرتر لە نیوەی خەڵکی جیهان 
برس������ین، وە بۆچی برسی بوون و ڕێگای لەناوبردنی برسێتی چییە؟ 
ئایا نابێت تێگەیشتنێکی ڕاست و دروست لە مێژوو و گٶڕان و گەشە 
و پێگەیشتنی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی بە منداڵ بدەین؟ بۆچی دەبێ 
مندااڵنێکی شۆراو و پاک و خاوێن و بێ خەش و خەول و بێ دەنگ 
و گوێڕایەڵ پ������ەروەردە بکەین؟ مەگەر دەمانهەوی������ت مناڵەکانمان 

        " ئەدەبیاتی مندااڵن"
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بخەینە پشتی شوشەی دوکانی بوکەڵە فرۆشیەکانی ماڵە 
دەوڵەمەن������دەکان و بوکەڵەی جوانیان لێ دروس������ت بکەین؟ 
بۆچی دەڵێین درۆ خراپە؟ بۆچی دەڵێین دزی خراپە؟ بۆچی 
دەڵێین گوێڕایه ڵی دایک و باوک کارێکی باشە؟ بۆچی 
نایەین ڕەگ و ڕیشەکانی سەرهەڵدان و گەشەکردنی درۆ 

و دزی بۆ منااڵن ڕوون بکەینەوە؟
  مناڵەکانمان فێر دەکەین کە ڕاس������تگۆ بن، لەکاتێکدا، 
دەور و س������ەردەم سەردەمێکە کە چاوی چەپ درۆ لەگەڵ 
چاوی ڕاس������تدا دەکات و برا لە برا بە گومانە، وە ئەگەر 
ڕاس������تیی ئەوەی لە دڵیدابێت بیهێنێتە س������ەر زمان، هيندە 
کێشە و گرفت دێنە ڕێ کە ناتوانێت ڕزگاری ببێت لێیان. 
ئای������ا گوێگرتن لە مامۆس������تایەک و دایک و باوکێکی 
ناتەندروست و هەناسە پەرەست کە ئامانجیان تەنیا ئاسوده  
ژیان و هەرچی زۆرتر بێ کێشە و گرفت ژین بەڕێ کردنە 

و زۆرتر پارە پەیدا کردنە کارێکی پەسەندکراوە؟
  بۆچ������ی یارمەتی دان بە هەژار و بێدەس������ەاڵتەکان برەو 
پێبدەین و هیچ������کات ناڵێین ئەمە چۆن "ه������ەژار" بووە وە 
ئەمەیان "سه روه تمه ند" کە سینگ بداتە پێشێ و بەشێکی 
بەرچاو نەهاتوو لە سامانی خۆی بداتە ئەو هەژارە و منەتی 
بەس������ەردا بکات، بەڵێ من مرۆڤێکی خێرخوازم و هەمیشە 
دەس������تی مرۆڤگه لێکی وەکوو تۆ دەگرم؛ هەڵبەتە ئەمەش 
بۆ ڕەزامەند کردنی خوایە، ئەگەر نا تۆ کە بۆخۆت هیچ 

تەنانەت مرۆڤیش نیت.
  ئێس������تا کاتی ئەوەیە، کە لە ئەدەبیاتی مندااڵندا سەرنج 
بدەینە دوو خاڵ و هەمیشە ئەم دوانە بکەینە بناخەی کار: 
خاڵ������ی یەکەم: مندااڵن دەبێت پردێک بن لە نێوان دونیای 

ڕەنگاڵەی������ی بێ ئاگایی و خەیاڵ و ئاواتە ش������یرینەکانی 
منداڵ������ی و دونیای تاریکی زانین و تێگەیش������تن، نقوم بوو 
لە ڕاس������تیە تاڵ و بە ئ������ازارەکان و قورس و گرانی ژیانی 
کۆمەاڵیەتی گەورەترەکان. مناڵ دەبێت بەس������ەر ئەو پردەدا 
زۆر به  تێگەیش������تویی و پڕ و ڕووناکی بەدەست تێپەر ببێت 
و بێت������ە ناو دونیای گەورەترەکانەوە. بەم ش������ێوەیەیە منداڵ 
دەتوانێ������ت یارمەتیدەر و هاوەڵی ڕاس������تەقینەی باوکی بێت 
ل������ە ژیاندا و هۆکارێکی بگۆڕی پۆزەتیفی ئەم کۆمەڵگا 
وەستاو و هەردەم به  ناخی نابه رابه ریدا ڕۆچووە بێت. منداڵ 
دەبێت بزانێت، کە باوکی چ ڕێگایەک بەکار دەهێنێت بۆ 
بەردەوامی ئەم ڕۆژگارە تاریکه  و ئەم زستانە دەستکردەی 

مرۆڤ .
  منداڵ دەبێت لە هۆکارە )هیوابەخشە بێ بنەماکان( بێ 
ئومێد بکەین. منداڵەکان دەبێ بزانن. کە باوکەکانیشیان 
لەو زەلکاوەی کۆمەڵگا تێی که وت������وه   تەنیا پەلەقاژەیان 
پێدەکرێ������ت و هیچیتر، هەروەها هەم������وو مناڵەکان بەهەڵە 
تێدەگ������ەن، باوکیان لە ڕاس������تیدا هەم������وو کارەکانی پێ 
ناکرێ������ت و لەکۆتاییدا داخی خۆیان بە ژنەکانیان دەڕێژن. 
بە گش������تی و خاڵی دووهەم: دەبێت دونی������ا بینیەکی ورد 
بدرێت بە من������دااڵن، ڕادەیەکی پێبدرێ کە بتوانێت بابەتە 
جیاوازە ئەخالقی و کۆمەاڵیەتیەکانی لە هەلومەرج و کاتە 
هەڵگەڕاوە هەمیش������ەیی و جۆراوجۆرە کۆمەاڵیەتیەکانی  
پێ هەڵبس������ەنگێنێ. ئێمە دەزانین کە بابەتە ئەخالقیەکان 

لەو بابەتانە نین، کە نەگۆڕ وهەمیشەیی بن.
***



ئه م باسه  له  سیمینارێك دا به ناوی" ئه ده بیاتی منداڵ" پێشكه ش كراوه  

باس������ه كه ی من له  خه یاڵه وه  ده س������ت پێده كات. خه یاڵ، وش������ه یه كه  كه  ئێمه  گه لێك جاران له  
ئاخاوتن������ی رۆژانه م������ان دا كه ڵكی لێ وه رده گرین: به اڵم كاتێك گه ره كمانه  خودی وش������ه كه  
پێناس������ه  بكه ین، رووبه رووی دژوارییه كی تایبه ت ده بینه وه . خه یاڵ چییه ؟ داس������تا یوسكی، 
ل������ه  كۆتاییه كانی ژیانی دا ل������ه  وه اڵم به  دایك و باوكێك كه  له  باب������ه ت چۆنیه تی هاندانی 
منداڵه كه ی������ان بۆ خوێندنه وه ی كتێب پرس������یاریان ل������ێ كردبوو، نووس������یبووی كه  خه یاڵ و 
بیركردنه وه ی تایبه تمه ندییه كی خۆرسكی مرۆییه . تایبه تمه ندییه كی خۆرسك كه  له  مندااڵندا 
خاوه ن هێزێكی زۆره  و له  ڕاس������تیدا، به الی مندااڵنه وه  تایبه تمه ندییه كی گه ش������ه  سه ندووه . 
خه ی������اڵ له  ئه ده بیات دا له  ناوه رۆكی عه ینی وش������ه كان ب������ه ده ره . گه لێك له و بروایه دان كه  له  
ئه ده بیات دا خه یاڵ و واقع لێك جیان.  به اڵم به  باوه ڕی من حه قیقه ت ئه وه یه  كه  گه لێك له  
چیرۆكه  خه یاڵیه كان، له  ره هه ندگه لێكی جۆراوجۆره وه ، ره نگدانه وه ی واقعیه ته كانی سه رده می 

خۆیانن. كه واته  خه یاڵ حه تمه ن به  واتای هه اڵتن له  واقیع یا به ره نگار بوونه وه ی نییه . 
خه یاڵ زۆربه ی كات ئامرازێكه  كه  نووس������ه ر ب������ه  یارمه تی ئه و، له  واقیع نزیك ده بێته وه  نه ك 
ئ������ه وه ی خۆی لێ ده رباز بكات. به م پێناس������ه یه وه ، خه یاڵ ده بێت������ه  ئامرازێك كه  به  یارمه تی 
ئه و باش������تر و روونتر له  واقیع تێبگه ین. كاتێك كه  ده ڵێین مندااڵن خاوه ن خه یاڵێكی تایبه تن، 
مه به ست له وه یه  كه  ئه وان به  سانایی توانایی وێنا كردن و خوڵقاندنه وه ی واقیعه كانیان هه یه . 
به اڵم ده بێ س������ه رنج به وه ش بده ین كه  خه یاڵ، توخمێك������ی ته نها تایبه ت به  مندااڵن نییه . له  
مرڤه  گه وره كانیش������دا توخمی خه ی������اڵ بوونی هه یه . فرۆید له  بابه تێ������ك دا به ناوی "خودی 
ش������اعیر" ده نووس������ێت: ده كرێ بێژین كه  مرۆڤێكی به خته وه ر هیچ كات خه یاڵ هه ڵیناگرێت. 
خه ی������اڵ تایبه ت به  مرۆڤێكه  كه  به خته وه ر نییه . ئاواته  وه دینه هاتووه كان، بزوێنه ری خه یااڵتی 
مرۆیین و هه ر خه یاڵێكیش، مه یلێكه  به ره و وه دیهاتنی ئاره زوویه كی درك پێكراو. فرۆید لێره دا 
پێوه ندییه كی ورد له  هۆكار و به ركاری خه یاڵ و واقیع، به ده س������ته وه  ده دات. به  پێی تیۆریی 
فرۆی������د، خه یاڵ به رهه می به ناچاریی و چاره هه ڵنه گریی ئاوات و ئاره زووه  وه دینه هاتووه كانی 
ئێمه ن. له  راستیدا به شێكه  له  سیسته مێكی به رگریكارانه  كه  ئێمه  له  به رامبه ر قه بووڵكردنی 
به ناچاری واقیعه  ئازاراوی و نه خوازراوه كانی ژینگه ی ده وروبه رمان، له خۆماندا چێی ده كه ین.
تیۆری������ی فرۆید له  بابه ت خه یاڵ به وه  كۆتایی دێت كه  خه یاڵ له  س������ێ ره هه ندی زه مانیی 

ڕۆلی خه یاڵ و فه لسه فه  له  ئه ده بیاتی مندااڵن دا

    هۆمایوون فه الح 
    و: ناسر حه قپه ره ست
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جیاواز دا) رابردوو، ئێستا و داهاتوو( ببینین. فرۆید خۆی 
نمونه یه كی گه لێك جوان������ی له و بابه ته وه  هێناوه ته وه  كه  زۆر 
روونه . فرۆید ده ڵێت: ئێوه  كه سێك ده ناسن كه  گه نجێكی بێكار 
و هه ژار و موحتاجه . گه ره كتانه  یارمه تی بكه ن، ناونیشانی 
كارخانه یه كی پێده ده ن تا س������ه ردانی ب������كات. التان وایه  كه  
خ������اوه ن كارخانه كا كارێكی پێبدات. ئ������ه و گه نجه  هه ژار و 
بێكاره  به ره و كارخانه  ده كه وێته  رێ و له  رێگادا له به رخۆیه وه  
خه ی������اڵ هه ڵیده گرێ كه  له وێ وه ها ب������اش كار ده كات كه  
س������ه ره نجی خاوه ن كارخانه  به ره و الی خۆی راده كێش������ێت: 
خ������اوه ن كارخانه  خۆش������ی ده وێ و ده یباته  ماڵه وه ، كچێكی 
جوانی هه یه  كه  عاش������قی یه كتر ده ب������ن و دواتریش پێكه وه  
زه واج ده كه ن و به مج������ۆره  ده بێته  خاوه نی نیوه ی كارخانه كه ، 
له  پاش ماوه یه كی تریش خ������اوه ن كارخانه  ده مرێت و ده بێته  
خاوه نی گش������ت كارخانه كه . ئه و خه یاڵ پاڵوانه  له  راستیدا 
س������ازدانه وه ی ئاوات و ئاره زووه كانی سه رده می منداڵی ئه و 
گه نج������ه  و بارودۆخی ئه مرۆكه یه تی. ئه گه ر گه ره كمان بێت 
ل������ه  روانگه ی فرۆیده وه  له و بابه ته  بروانین، ماڵێكی ئه من و 
ئارام، دایك و باوكێكی به س������ۆز و سه ركه وتوو، له  كۆتایشدا 
خۆشه ویس������تی، هێزی بزوێن������ه ری ره وتاره كانی ئێمه یه . له  
روانگه ی فرۆیده وه  ئه و نمونه یه  به  س������انایی ده ریده خات كه  
چلۆن ئاره زووه كان ده توان������ن یارمه تی له  ئیمكاناتی ژیانی 
راسته قینه  وه رگرن و له س������ه ر بنه مای وێنا و ئاره زووه كانی 

رابردوو، وێنه یه كی جیدی بۆ داهاتوو چێ بكه ن.
له  روانگه ی ماتریالیس������مه وه  ده كرێ به  س������ێ ش������ێواز له  
بۆچوونه ك������ه ی فرۆید بروانین. یه ك������ه م: فرۆید ئاماژه  به وه  
ده كات هێزی بزوێنه ری جیهان و نامه نتیقی بوونی خه یااڵتی 
مرۆیی له  س������ه ر بنه مای بابه تگه لێكی وه ك جنس������یه ت و 
كه س������ایه تی و بارودۆخی بژێوی مرۆڤه ، به اڵم له  راستیدا 
هه سته  جنسیه  س������ه ركوتكراوه كان ناتوانن، هۆكارێك بن بۆ 

ده ربرینی گوشاری كۆمه اڵیه تی. 
دووه������ه م: فرۆید هه وڵی داوه  به  لێكدانه وه ی ئه وه  كه  بۆچی 
مرۆڤه كان خه یاڵ هه ڵی������ان ده گرێت، وه اڵمێك به  چۆنیه تی 

خه یااڵتی مرۆیی بداته وه .
س������ێهه م: فرۆید به  گوێره ی پێویس������ت به ه������ای به  الیه نه  
جۆراۆجۆره كانی كارلێهاتووی كۆمه اڵیه تیی خه یاڵ نه داوه . 
خه یاڵ ته نها به رهه مێك نییه  له  هه لومه رجی نایه كس������انی 
كۆمه اڵیه تی، به ڵكوو هاوكاتیش ش������ێوازێكی ناره زاییه  به و 
هه لومه رج������ه  نایه كس������انه . خه یاڵ الیه نگه ل������ی جۆراوجۆر 
له خۆی ده گرێت. خه یاڵ، ده ربرینێكه  له  گێرانه وه ی پێوه ندی 
نێوان هه لومه رجی ئاب������ووری و هه لومه رجی كۆمه اڵیه تی. 

خه یاڵ، خواست و پردێكه  له  مابه ینی به خته وه ریی، ئه وه ی 
كه  هه یه  و ئه وه ش كه  پێویسته  بێته دی.

بێرتۆلت برێشت له  "ئه ندێشه كانی مه تی"دا نمونه یه كی جوان 
دێنێته وه  له  بابه ت مابه ین������ی ئه وه ی كه  هه یه  و ئه وه ش كه  
ده بێت. رۆژێك تۆم دێته  الی مه تی و ده ڵێت: فێری شه ڕی 
چینایه تیم بكه . گه ره كمه  له و ش������ه ڕه دا به ش������داریی بكه م. 
مه تی پێی ده ڵێت: دانیش������ه ، دانیشه ... جوان دانیشتووی. 
تۆم ده لێت: به ڵێ، به اڵم من نه هاتووم لێره  دانیش������م، هاتووم 
فێری شه ری چینایه تی بم. ده مهه وێت له  شه ڕی چینایه تیدا 

به شداریی بكه م.  
مه تی: به اڵم سه ره تا ده بێ فێری درووست دانیشتن بیت. 

تۆم: درووست دانیشتن چۆنه ؟ 
مه تی: پێوس������ته  به مجۆره  دانیش������ت... دواتر راهێنانی پێ 
ده كات. تۆم مان������دوو ده بێت و ده ڵێت: برا من هاتووم فێری 

شه ڕی چینایه تی بم، نه ك درووست دانیشتن.
مه تی: ئێمه  هاتوین له  ده وری یه ك كۆبووینه ته وه  تا ش������تێك 
فێر بین. پێویسته  سه ره تا فێری ئه وه  بین به  درووسترین شێوه  
دانیشین و دواتر زیاترین چێژ له و دانیشتنه مان وه رگرین. 

تۆم: م������ن نه هاتووم بۆ چێ������ژ وه رگرتن، هاتووم ش������ه ڕی 
چینایه تی فێر بم. 

مه ت������ی: ئه گه ر ده تهه وێ ش������ه ڕی چینایه ت������ی فێر بیت، 
پێویسته  فێری درووست چێژ وه رگرتن بیت...

ئه و واتایه ی برێشت گه ره كیه  به ده سته وه ی بدات، له راستیدا 
بریتیه  له وه ی كه  خه یاڵ پێویسته  رێنوێن بێت بۆ گه یشتن به  
ئامان������ج. بۆ مرۆڤ خه یاڵ و تێفكرین وینه ی مه كینه یه كه  
كه  وه دیهێنه ری بزووتنه . خه یاڵ ڕسكێنه ری ئاڵوگۆرێكه  كه  
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ئێمه  بتوانین به  پێی ئه وان ئاره زووه كانمان وێنا بكه ین.
له  سه رده مه  لێك جیاكان دا، وه اڵمگه لێكی جیاواز به و پرسیاره  
)ئه ده بیاتی مندااڵن چییه ؟( دراوه ته وه . به  بروای من عه لی 
ئه ش������ره فی ده روێش������یان یه كێك له  جوانترین وێناكردنه كانی 
له  بابه ت ئه ده بیاتی مندااڵن دا به ده س������ته وه  داوه . به راستی 
ئه ده بیاتی منداڵ چییه ؟ پێویسته  له و بابه ته وه  پێناسه یه كمان 
هه بێت. پێناسه یه كی زانستی له  كتێبی مندااڵن بوونی هه یه  
كه  ده ڵێت: هه ر نووس������راوه یه ك كه  بۆ منداڵ ئاماده  كراوه  و 
كتێبی وانه یی نیه  و مه به ستی په روه رده یی نییه ، ئه ده بیاتی 
منداڵه . ئه مه  پێناسه یه كی گشتییه . كۆمه ڵگه  جیاوازه كان 
و مرۆڤه  جیاوازه كان، پێناس������ه گه لێكی جۆراوجۆر له  دیارده  
جۆراوجۆره كان به ده س������ته وه  ده ده ن. له وانه یه  پێناسه ی من و 
ئه وه ی دی بۆ ئه م بابه ته  لێك جیا بێت. ئه و ئامانجانه ی كه  
ش������وێنیان ده گرم و ئه و ئاره زوانه ی كه  هه مه ، بۆ من ده بێته  

دیاریكه ری پێناسه ی ئه ده بیاتی منداڵ.
ئه گ������ه ر مێژوویی ل������ه و بابه ته  بروانین، ئ������ه و كتێبانه ی بۆ 
مندااڵن نووس������ران، له  بنه ره تدا رووی������ان له  مندااڵن نییه  و 
بۆ ئه وان نه نووس������راون. یه كه می������ن كتێبگه لێ كه  زۆرترین 
خوێنه ره كانیان مندااڵن بوون )وه ك "رابنسۆن كروزو"، "ئالیس 
له  سه رزه وی سه یروسه مه ره كان" و "گالیوێر" و...( له راستیدا 
بۆ مندااڵن نه نووسراون. ئه و هێڵه  سه ره كییه ی كه  ئه ده بیاتی 
مندااڵن له  س������ه ره تادا بوویه تی، ئامانج������ی په ره وه رده یی_ 
ئاینیی بووه . ئه ده بیاتی منداڵ له  سه ره تادا پشتی به  الیه نه  
ئاینیه كان ده به ست. ئه و كتێبانه ی كه  له  ئه ورووپا و له  پێوه ند 
به  ئه ده بیاتی منداڵ له و سه رده مه دا گه اڵڵه  ده كران، له سه ر 
ئه و هێڵه  بوون. ئه وه ش له گه ڵ ئه و پێناسه یه دا كه  ئه مرۆكه  
بۆ ئه ده بیاتی مندااڵن به  شوێنیه وه ین )وه ك ده بێ  هه ڵخرێنه ر 
بێت، سه رنجراكێش و دڵنشین بێت و ئاوێته  به  خه یاڵ و ... 

بێت( گه لێك لێك دوورن. 
له  راس������تیدا ئه ده بیات������ی منداڵ له  س������ه ده ی 16 دایه  كه  
توش������ی ئاڵوگۆرێكی بنه ره تی ده بێت، ئه وه یش ئه و كاته ی 
ك������ه  الفۆنتێن ه������ه وڵ ده دات چیرۆكه كان������ی زاپۆ له  نوێ 
دارێژێته وه . دارش������تنه وه ی ئه و چیرۆكانه  به و هۆیه وه یه  كه  
كه سایه تییه كی مرۆیی به  ئاژه ڵه كان بدات: شێری دلێر، مام 
رێوی ته ڵه كه باز ... ئه فسانه كانی ئیزۆ به گشتی هه ڵگری 
په یامێك������ی ئه خالقی بوون و ته نی������ا ئامانجی په روه رده ییان 
هه بوو. به اڵم به  دارشتنه وه یان له  الیه ن الفۆنتێن، سه رده مێكی 

نوێ له  ئه ده بیاتی منداڵ دا سه ریهه ڵدا.
پێم وایه  گش������ت ئه و كه س������انه ی كه  ئه مرۆكه  بۆ مندااڵن 
ده نووس������ن و له گه ڵ من������دااڵن دا كار ده ك������ه ن، النیكه م له  

بابه تێك������دا پێكه وه  یه كده نگن كه  بریتیه  له وه ی له  ئه ده بیاتی 
منداڵ دا خه یاڵ خاوه ن پێگه یه كی تایبه ته . ریشه ی خه یاڵ 
له  ئه ده بیاتی منداڵ دا مه یلی به ره و یه كسانی كۆمه اڵیه تی 
هه یه . به اڵم یه كس������انی كۆمه اڵیه تی، بۆ چینه  پۆشته كانی 

ناو كۆمه ڵگا مه ترسیه كی گه وره یه .
هه ر به م هۆیه  له  پروپاگه نده كانی سه ده ی 18 دا ئاماژه  به و 
مه سه له یه  ده كرا. له  ئاڵمانیا و به تایبه ت له  فه رانسا، خه یاڵ 
وه ك له ناوبه ری ش������عور و ئه خالقی������ات و ئیالهیات چاوی 
لێده كرا. هه ر له م روویه شه وه  له  سه ده ی18 دا ئه و چیرۆكانی 
بۆ مندااڵنی چینی كرێكار باڵو ده كرانه وه ، له  روانگه یه كی 

تایبه ته وه  داده رێژران. 
به ش������ێك له و پێره وه یه ی كه  له  خان������ه ی ئاگاداریی كردن له  
مندااڵنی ژنانی له س������ه ر كاری بنه ماڵ������ه  هه ژاره كاندا باڵو 
كراب������ووه وه  به م جۆره  بوو: "ده ب������ێ ده رگای دونیای چیرۆك 
به س������ه ر منداڵی بنه ماڵه  هه ژاره كان������دا داخرێت. نابێ ئه وان 
ئاره زوومه ن������دی فریش������ته ی  میهره بان و داری س������ێحراوی 
جادوگ������ه ره كان و ماڵی زێر و زیو بكرێن. ده بێ به  گوێره ی 
ئیمكاناتی كۆمه اڵیه ت������ی و مادی خۆیان په روه رده  بكرێن. 
پێویس������ته  به خته وه ری ئه وان به  ش������ێوه ی سروش������تی و له  
چوارچێ������وه ی ئیمكاناتی عه ینی و به ك������رده وه ی ژینگه ی 
خۆیان������دا بێت و له و س������نووره  تێنه په رێت.  ده بێ له  جیاتی 
وتنی تایبه ت و به له زه ت بگوترێ ژه مه  خۆراكێكی گۆشت 
و ل������ه  جیاتی جلوبه رگی ج������وان و به گزاده كان، هه ر ئه وه نده  
به س������ه  كه  بگوترێ جلوبه رگی گه رم. ده بێ وریا بن له  بیر 
و خه یاڵی مندااڵندا چه خماخ������ه ی ئاره زوویه ك لێ نه درێ 
كه  ده س������ته به ر كردنی بۆیان مومكین نه بێت. چاندنی وه ها 
تۆوێك له  زه ینی مندااڵندا، ش������تێكی بێجگه  له  هاندان بۆ 
چوونه  ناو ش������ه ری دژ به  هه لومه رج������ی كۆمه اڵیه تی لێ 

ناكه وێته وه .
ته نانه ت دارێژه رانی پرۆگرامی سیسته می سه رمایه داریش 
په یان ب������ه و پێوه ندیی������ه  عه ینیه ی هه لومه رج������ی دژواری 
كۆمه اڵیه تی و خه ی������اڵ بردووه . ئه وان له وه  تێگه یش������توون 
كه  چاندنی ئ������اره زوو له  زه ینی مندااڵن������دا ناره زایه تی دژ 
به  هه لومه رج������ی كۆمه اڵیه تی لێده كه وێت������ه وه . به هه ر حاڵ 
ئه وه  پێناس������ه یه كه ، وه  له  راستیدا پێناس������ه یه كی كالسیكه  
ل������ه  ئه ده بیاتی مندااڵن. به اڵم پێناس������ه یه كی تریش������مان بۆ 
ئه ده بیاتی مندااڵن دیتووه  كه  له  ئه ده بیاتی مۆدێرنی منداڵ 
دا به رچاومان ده كه وێت. خاڵه  دیاریكه ره كانی ئه و ئه ده بیاته  
كامانه ن؟ كتێبه  مۆدێرنه كان كامانه ن و هۆكاره  دیاریكه ره كان 
چین؟ خاڵی سه ره كی بۆ دیاری كردنی ئه ده بیاتی منداڵ، 
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منداڵ ته وه ریی ئه وه . ئه و نووس������ه رانه ی كه  وه ك نووسه رانی 
مۆدێرن������ی ئه ده بیات������ی من������دااڵن ناویان ده برێ������ت، بریتین 
له وانه ی كه  راش������كاوانه  الیه نگریی ل������ه  مندااڵن ده كه ن و 
ئه گه ر پێویس������تی كرد ئه وا له گ������ه ڵ مندااڵندا به رانبه ر به  
گه وره س������ااڵن ده چنه  به ره یه كی هاوبه شه وه . ئه وانه  له  گۆشه  
نیگای مندااڵنه وه  ده رواننه  جیهان و شرۆڤه  و شی ده كه نه وه . 
رێ������ز گرتن له  منداڵ یه كێكی تر ل������ه  خاڵه كانی ئه ده بیاتی 
مۆدێرنی منداڵه . هه ڵبه ت واتای ئ������ه و رێزگرتنه  ته نیا به  
مان������ای درك كردنی منداڵ وه ك تاكێكی س������ه ربه خۆ نییه ، 
به ڵك������و قه بوڵ كردن و تێگه یش������تن له  جیهان������ی تێروانینی 
منداڵیش له خۆ ده گرێت. نووس������ه رانی ئه ده بیاتی مۆدێرنی 
منداڵ ده چنه  س������ۆراخی پرس������یارگه لێك كه  بۆ زۆرێك له  
ئێمه  گه وره ساڵه كان وه ك تابۆ وایه . مرۆڤ بۆچی له  دایك 
ده بێت؟ ئای������ا خودا بوونی هه یه ؟ م������ه رگ چییه ؟ كاتێك 
مرۆڤێك ئه مرێت چۆن ده چێته  ئاسمان؟ نوسه رانی ئه ده بیاتی 
مۆدێ������رن خۆیان به  خه یاڵ پرچه ك كردووه ، به اڵم هاوكاتیش 
له  گێرانه وه ی چیرۆكه  راس������ته قینه كان، هه ر به وجۆره ی كه  
هه یه  راستییه كان وێنا ده كه ن. نووسه رانی ئه ده بیاتی مۆدێرن 
به رگریكاری پێودانگگه لێكی وه ك یه كس������انی و عه داڵه تی 
كۆمه اڵیه تین و باكیشیان له وه  نیه  كه  بۆچوونه كانیان به الی 

ده سه اڵته وه  په سه ند نه بێت. 
ب������ه اڵم كتێبه كان������ی الوان و گه نجان، ئ������ه و كتێبانه ن كه  بۆ 
ئه و ته مه نانه  ده نووسرێن و تایبه تمه ندی به رچاوی ئه وانیش، 
هه بوونی چه ند الو گه نج وه ك كاره كته ری سه ره كی ناو باس 
و به سه رهاته كانه . ریش������ه ی كتێبه  هاوچه رخه كانی الوان و 
گه نجان له  ئه ده بیاتی په ندبێژی رابردوو، رۆمانی بنه ماڵه یی 
س������ه ده ی 18 و چیرۆكه  حیماسیه كانی پێشوو دایه . له  پاش 
ش������ه ری دووهه می جیهانی، ئه ده بیات������ی الوان وگه نجان له  
ئه ورووپا فۆرمێكی نوێی به خۆوه  گرت و به هاگه لێكی نوێ، 
سه ره رای ئه وانه ی پێشوو باو بوون، هاتنه  كایه وه . نووسه رانی 
ئه و كتێبانه ، به شوێن خوێنه رانێكی نارازییه وه ن. ئه و نووسه رانه  
هوش������یاری ته واویان ل������ه  بابه ت كێش������ه  كۆمه اڵیه تییه كان، 
به هاكان������ی سیس������ته می س������ه رمایه داری و ئه خالقیات������ی 
چینایه ت������ی هه یه . بردنه  ژێر پرس������یاری به ها قه بووڵكراو و 
پیرۆزه كانی جیهانی س������ه رمایه داری، خۆی له  هه وڵدان بۆ 
شوناسێكی نوێدا ده رده خات. هه وڵ بۆ دۆزینه وه ی شوناسی 
نوێ������ی ئه ده بیاتی الوان و گه نجان، ئه وان به ره و پێداچوونه وه  
و وێناكردنه وه ی رووداوه كانی رۆژانه  له  ژیانی راسته قینه دا 
په لكێش ده كات. وه ها هه وڵگه لێك ل������ه  به رامبه ر به هاكانی 
گه وره س������ااڵن دا بوارێكی نوێ ده گرێته  به ر. له  ئاكامیشدا 

پێودانگگه لێك������ی نوێی ئه خالقی پێگ������ه ی كۆمه اڵیه تیی 
ده س������ته به ر ده كات. بۆ وێنه  له  زۆرێك له و كتێبانه دا كه  له  
ئه ورووپا له  نێوان الوان و گه نجانه وه  پێشوازیی لێده كرێت، وا 
نیشان ده درێت كه  به رپرسیارێتی به شێك یا گشت ره فتارێكی 

نه گونجاوی مندااڵن له  ئه ستۆی گه وه رساڵه كانه .
ئه ده بیات������ی نوێ������ی الوان و گه نجان پش������ت ب������ه  ره گه زیش 
ده به ستێت و مرۆڤه كان به  پێی ئه وه یكه  ژن یا پیاون، پێناسه  
و وێنا ده كات كه  ئه وه  له  ئه ده بیاتی فارس������یدا جێی خاڵیه . 
له  ئه ده بیاتی فارسی زمان دا جێگای خاڵی ژنانی قاره مان 

به دی ده كرێت.**
ئه ده بیاتی نوێی من������دااڵن و الوان له  ئه ورووپا هه وڵی داوه  
پشت به  چیرۆكه  خه یاڵیه كان ببه ستێت. هه ر بۆیه  ده گه رێینه وه  
س������ه ر هاری پۆتێر. هاری پۆتێر، وه ك س������یمبولی كۆمه ڵی 
سه رمایه داری و ئه ده بیاتی خه یاڵی، نواندنه وه ی ئه ده بیاتی 
كرێكارییه . قاره مانه كانی ئه ده بیاتی مۆدێرنی سه رمایه داری 
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ئه و كه س������انه ن كه  بۆ گۆرانكاری له  هه لومه رجی ژینگه ی 
خۆیان������دا هه وڵ ده ده ن، ب������ه اڵم قاره مان������ه  خه یاڵگه راكانی 
ئه ده بیاتی كرێكاریی، بۆ شێواندنی سیسته می له سه ركار له  
جیهاندا هه وڵ ده ده ن. جیاوازی له و داخوازیانه دا یه  كه  ئه وان 
هه یانه . هاری پۆتێر ده وروبه ری خۆی ده ش������ێوێنێت، به اڵم 
له  چیرۆكه كانی ئاس������ترید لیندگێرن) برایانی به جه رگ(دا 
سیسته می له س������ه ر كار ده شێوێندرێ تا سیسته مێكی نوێ 
بێته  گۆرێ و مرۆڤه كان بتوانن ژیانێكی باشتریان هه بێت.

لێره دا ئاماژه  به  كورت������ه  چیرۆكێك ده كه م كه  قاره مانه كانی 
چه ند منداڵی قوتابخانه ن: لیزا به  درێژایی رۆژ وێنه یه كی 
ل������ه  ئانای له  زه یندا بوو كه  به  ش������انازیه وه  له و مێز بۆ ئه و 
مێ������ز بازبازێنی ده كرد. ب������ه اڵم ئه م وێنه یه  ل������ه دوای خه و 
جێگای خ������ۆی به  وێنه یه كی ت������ر دا. وێنه یه ك له  رێره وی 
قوتابخانه  و ئه و ئاژه ڵه  زۆرانه ی كه  به ده وری ئاوخۆرییه كاندا 
كۆببوونه وه . ئه وان كارێكی وا تایبه تیان نه ده كرد. هێندێكیان 

خه ریك������ی ئاو خواردنه وه  بوون ل������ه  كاتێكدا زۆربه یان هه روا 
ده خوالن������ه وه  یا لێره  و له وێ دانیش������تبوون. به اڵم له پردا لیزا 
ش������تێكی سه یری بۆ ده ركه وت. ئه وان خاوه ن قاچ و قولێكی 
له  چه شنی پشیله  بوون. زه رافه كان، كلكێكی درێژ و سه یر و 
كوڵكاویان هه بوو. شامپانزه كانیش گوێیه كانیان سێ گۆشه  
بوو. ورچێك له  س������وچێ پاڵی لێ داوه ته وه  و ده س������ته كانی 
ده لێس������ێته وه  و هه وڵده دات به  ده سته كانی خۆی پاكژ كاته وه . 
لیزا ل������ه  دڵی خۆیدا وتی نا ئه وه  ناكرێ راس������ت بێ ته نیا 
خه ونێكه  و ب������ه س. له  ناكاودا هاته وه  ی������ادی كه  ئه مرۆكه  
له گه ڵ هاریدا باس������ێكیان بووه  س������ه باره ت به  گه نج بوونی 
گش������ت پش������یله كان. به اڵم ئه وه ش به جێی خۆی به اڵم خۆ 
ناكرێت گش������ت شته كان هه ڵگێریته وه  و بۆ وێنه  بڵێی گشت 
ئاژه ڵه كان پش������یله ن. ش������تی وا ده كرێ؟ لیزا له به ر خۆیه وه  
وتی باشه  ئه وه  له  جیهانی راسته قینه دایه  كه  ناكرێ گشت 
ئاژه ڵه كان پشیله  بن، به اڵم له  جیهانی خه یااڵتی مندا ئه وه  
خۆمم كه  بریار ده ده م چی راستییه  و بوونی هه یه . خه یااڵتی 
من پێوه ندی به  هه ریه وه  نیه . به و به ڵگه  هێناوه یه ، هه ستێكی 
خۆش������ی وه رگرت و به  بزه یه ك������ه وه  خزایه وه  ناو جیهانی خه و 
و گه رایه وه  ب������ۆ رێره وه كان و ئاوخۆرییه كانی قوتابخانه . ئه و 
ش������وێنه ی كه  گشت ئاژه ڵه كان پش������یله  بوون. دواتر سه ره ی 
مه زرایه ك هات كه  گشت ته له كان، سه وزه  و ته نانه ت ته ماته  
و خیاره كانیش������ی پیاز بوون. دواتریش رووی كرده  جیهانێك 
كه  گش������ت دانیش������توانه كه ی منداڵه كان، گه وره س������ااڵن و 
ته نانه ت دایه گه وره  و باوه گه وره كانیش، مندااڵنێكی ده  ساڵه  
ب������وون: ئه گه رچی هه مووكات و له  گش������ت خه ون و خه یاڵه  
شیرینه كانی خۆشیدا ده یزانی كاتێ چاو ده كاته وه ، دێته  ناو 
جیهانێكه وه  كه  گشت پشیله كانی ئاژه ڵن نه ك ئه وه ی گشت 
ئاژه ڵه كانی پش������یله  بن... الم وای������ه  ئه و ده قه  بۆ زۆر كه س 
نائاشنایه ، به اڵم ئه و ده قه  كاری توێژه رێكی ئه مریكایی به  
ناوی لیپمه ن_ه  كه  له  ده یه ی 7٠ ده ستی كرد به  لێكۆلینه وه  
له  بابه ت فه لس������ه فه ی منداڵ و هه وڵی دا له  درێژه ی ئه و 
شته ی كه  چه شنێكی مێژوویی وه ك كاره  فه لسه فیه كان بۆ 
مندااڵ هه بووه ، ش������ێوازێكی نوێ له  كتێبه  فه لسه فیه كانی 

مندااڵن جێ بخات.
ئایا ده توانین له  ش������تێك دڵنیا بینه وه ؟ حه قیقه ت چییه ؟ چ 
شتێك درووست و چ شتێ هه ڵه یه ؟ واتای هه بوون) هستی( 
چییه ؟ ئه و كه س������انه ی كه  سه روكاریان له گه ڵ مندااڵندایه  
ده زانن كه  ئه مانه  له  ریزی ئه و پرسیارانه ن كه  بۆ مندااڵنی 
5 تا 12 س������ااڵن دێنه  به ره وه . منداڵ وردكۆڵ و به پرسیاره . 
ب������ه رده وام له  هه وڵ������ی كامڵ كردنی ئ������ه و وێنه یه دان كه  له  
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ده وروبه ری خۆیان به دی ده ك������ه ن. بۆ گروپێكی تایبه ت له  
مندااڵن، ئه و جۆره  تێروانینه  فه لسه فیه  به شێكه  له  گه شه ی 
دونیای مندااڵنه یان. لێكۆڵینه وه كانی لیپمه ن ده ریده خات ئه و 
گه وره س������ااڵنه  له  وه اڵمدانه وه ی ئه و پرسیارانه  خۆ ده بوێرن، 
جۆری خه یاڵی مندااڵن ده كوژن. مه به ست له  گه اڵڵه  كردنی 
ئه م چه شنه  پرسیاره  فه لسه فیانه ی مندااڵن لێره دا، گه یشتنه  
به  كۆبه ندییه ك له  كاری لیپمه ن. له  سۆید كتێبێك به  ناوی 
"وتووێژی محاكمه كان" هه یه  كه  خوێندكارانی ده روونناسی 
كه ڵكی لێ وه رده گرن. ئه و كتێبه  باس له وه  ده كات كه  چۆن 
ده توانین له گه ڵ مندااڵندا قس������ه  بكه ین و چۆن به و جۆره ی 
كه  خۆیان الیان وایه  ده بێ له  قس������ه كانی مندااڵن تێبگه ین. 
متیوی ئامریكایی كتێبێكی فه لس������ه فی بۆ مندااڵن هه یه  
كه  به ش������ێكی به مجۆره یه : تیمی شه ش س������ااڵن له كاتێكدا 
ك������ه  خه ریكه  مه ساس������ه كه ی )اب نبات( ده لێس������ێته وه ، له  
باوكی ده پرس������ێ: باوكه  چۆن ده توانین دڵنیا بینه وه  له وه ی 
گشت ش������تێ حه قیقه تی هه یه  و خه ون نییه . باوكی ده ڵێ: 
نازانم. دواتر ده پرس������ێ الت وایه  چۆنه ؟ تیم ده ڵێ: نازانم. 
مه ساس������ه كه ی ده لێس������ێته وه  و ده ڵێ: الم وانیه  خه ون بێت، 
چونكه  له  خه ونه كاندا كه س������ه كانی پرس������یاری ئه وه  ناكه ن 
ئه وه ی ده یبینین خه ونه  یا راستی؟ ئه زموون و تێگه یشتنی 
لیپم������ه ن و میتۆ بریتیه  له وه ی مندااڵن خ������اوه ن تێروانێكی 
قوڵی فه لسه فین. مندااڵن به  شێوه یه كی گه لێك فه لسه فی 
له  مه س������ه له كان ده روانن. به اڵم ئه وه  ئێمه ین كه  هه وڵ ده ده ین 
ئه وان له  حاڵه ته  فه لس������ه فیه که  ده ركێش������ین. فه لسه فه  له  
راستیدا له س������ه ر به ستێنی خه یاڵ ش������كڵ ده گرێت. كاتێك 
ئه وانه  لێك جیا ده كرێنه وه  و س������نوریان ل������ه  نێوان داده ندرێ 
ئه وا ئیتر شتێك بۆ فه لسه فه ی ئه وان نامێنێته وه . ئه وه  كۆی 

ده رنجامه كانی لیپمه نه .
ل������ه  س������اڵی 197٠ كاتێ������ك لیپمه نی خه ریكی نووس������ینی 
كتێبی فه لس������ه فی بۆ مندااڵن ده بێت، وه ك س������ه ره تایه ك بۆ 
لێكۆڵینه وه كان������ی خۆی بریار ده دات ل������ه  كتێبگه لێ كه ڵك 
وه رگرێت كه  پێكهاته یه كی فه لسه فیان هه یه . كتێبگه لێكی 
له  چه شنی "ئالیس له  س������ه رزه وینی سه یر و سه مه ره كان" و 
"ناڵه ی پ������وو"... به اڵم خێرا به و ئاكامه  ده گات ئه و كتێبانه  
هه ڵسه نگاندنی فه لسه فه  ئاسای ئێمه  گه وره كانه  بۆ ئه ده بیاتی 
مندااڵن. چونكه  ئه و كاته ی ئه م كتێبانه  له سه ر مندااڵن تاقی 
ده كاته وه  بوی ده رده كه وێت كه  منداڵه كان خاوه نی هه مان ئه و 
روانگه  فه لسه فیانه  له  بابه ت ئه و كتێبانه وه  نین و ئه وه  ته نیا 
ئێمه  گه وره كانین كه  وه ها هه ڵسه نگاندنێكی فه لسه فیمان له و 
كتێبانه  هه یه . لێره دا چه ند پرس������یاری بنه مایی دێنه  به ره وه . 

ئه گه ر فه لسه فه  له  ژیانی مندااڵن دا بوونی هه یه ، بۆچی 
تێگه یش������تنێكی فه لس������ه فیان بۆ ئه و كتێبانه  نیه ؟ ئایا به  
نیسبه ت ئه و مه سه النه وه  خاوه ن دركی فه لسه فی نین؟ ئایا 
ئه و كتێبانه  فه لس������ه فی نین؟ یا ئه وه یكه  ئه مه  فه لسه فه ی 
مندااڵن نییه . لیپمه ن ئه و پرس������یارانه  ل������ه  خۆی ده كات و 
به  ش������وێن وه اڵمه كانیاندا ده چێت. ده ست به  نووسینی كتێب 
ده كات. زیاترینی ئه و ره خنانه ی كه  له  نووسراوه كانی لیپمه ن 
گیراون بریتین له وه ی كه  كتێبه كانی ئه و له س������ه ر بنه مای 
تیۆریگه لێك������ی په روه رده یی دارێ������ژراون و كه واته _ به پێی 
پێناسه یه ك كه  بۆ ئه ده بیاتی منداڵ ده كرێت_ ناچنه  خانه ی 
ئه ده بیاتی مندااڵنه وه . ره خنه ی س������ه ره كی له  لیپمه ن ئه وه یه  

كه  ئامانجی كتێبه كانی په روه رده و بارهێنانه . 
وت������ه ی فه لس������ه فی لیپمه ن بریتیه  له وه ی كه  هیچ ش������تێك 
خه یااڵویتر له  خودی واقیع نی������ه . یه كێك له  چیرۆكه كانی 
لیپمه ن كه  الم وایه  به  نیس������به ت چیرۆكه كانی تری كه متر 
الیه ن������ی په ره وه رده یی به خۆوه  گرتووه  ه������ه ر بۆیه  به المه وه  
خۆشتره ، ئه وه یه  كه  كچۆڵه یه ك به یانی له خه و هه ڵده ستێت و 
بیر له وه  ده كاته وه  كه : ده بێ گۆره ویه كانم  بكه مه  پێم و برۆم. 
گۆره ویه  ره شه كانی. ئایا تا ئێستا بیرتان له وه  كردووه ته وه  كه  
له پێكردنی گۆره وی ره ش چه نده  دژواره ؟ به اڵم ئه و منداڵه  
چۆن ده یزانی ئه و گۆره ویه ی له  پێی ده كات ره شه ؟ ژووره كه  
تاره یكه ، به  بێ رووناكی، گش������ت شوێنێ ره ش ده نوێنێت. 
كچۆڵه كه  دوو جووت كه وشی هه یه  یه كیان كه  رۆژانه  پێوه ی 
دێت و ده چێ و ئه وه ی تریشیان جووتێكی تازه یه  كه  هه میشه  
له  ژێر ته ختی خه وتنه كه یه تی. به په له  گۆره وی الی راستی 
له  پێ ده كات و القی چه پی ده خاته  كه وش������ه كه وه . به اڵم بۆ 
القی نابێت. هه وڵ ده داته وه ، دیس������انه وه ش ناكرێت. سه ری 
س������وور ده مێنێت. وای القی چه پی بۆته  القی الی راست. 
ئێس������تا چ بكه م؟ ده چێ دایكی له خه و هه ڵده ستێنێ. دایكه  
هه س������ته . القی چه په م بووه ته  راست. هه رچی ده یكا دایكی 
خه به ری نابێته وه . ده چێت������ه وه  ناو جێ خه وه كه ی و بیر له وه  
ده كاته وه  كه  ئه مرۆ ده بێ بچێت������ه  باخچه ی ئاژه اڵن. به اڵم 
خۆ به  كه وشێكه وه  ناكرێ بچێته  باخچه ی ئاژه اڵن. بیر له وه  
ده كاته وه  ئه مرۆ نه چێته  قوتابخانه . له سه ر جێگار راده كشێ. 
بریار ده دات له  القی چه په وه  ده س������ت پێبكات. القی چه پی 
به  ئاسانی ده چێته  كه وش������ه كه وه . زۆر سه یره ، القی چه پی 
بووه ته  القی چه په ی. ئێس������تا ده یهه وێ القی راستی بخاته  
كه وش������ه كه ی، ناكرێت. القی راس������تی بووه ته  چه په . دواتر 
بیر له وه  ده كاته وه  س������واری پاس ده بێت و ده چێته  قوتابخانه . 
مامۆستا به  منداڵه كان ده ڵێ: ئێستا بیر له وه  بكه نه وه  كه سێك 
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له  ته نیشت منه وه  دانیشتووه ) كورسی الی مامۆستا، پشت 
شۆفیره كه  چۆڵه (، كه سێك الی من دانیشتوه  كه  هه ر ئێستا 
هاتۆته  دونیا. هه ر ئێستا له  دایك بووه  و ناویشی مرۆڤه . ئه و 
مرۆڤه  له  مانای گش������ت وشه كان تێده گات به اڵم به نیسبه ت 
وش������ه كانه وه  یادگه ی نیه . مرۆڤێكی وردكۆڵیشه ، پرسیارم 
ل������ێ ده كات كه  ئه و مندااڵنه  كێن؟ له  كوێوه  هاتوون؟ به اڵم 
من ده مهه وێ به  شێوه یه كی باوه ر پێنه كراو وه اڵمی ده مه وه . 
به و هۆیه  كه  یادگه ی نیه ، وه اڵمه كه م قه بوڵ ده كات. ئێستا 
ده ب������ێ چ وه اڵمێكی بده مه وه ؟ له  ناو پاس������ه كه دا باس دێته  
گۆرێ... یه كێك له  منداڵه كان ده ڵێ، پێش������نیارێكم هه یه ، 
پێی بڵێ: ئێمه  به  قه د كێوێ������ك گه وره  بووین. هه ر رۆژێك 
ك������ه  تێپه ری چكۆله  و چكۆله ت������ر بووینه وه ، تا به و جۆره ی 
ئێستامان لێهات. ئه وانه ی تر ده ڵێن شتێكی باشتر بڵێ. بۆ 
وێنه  هه ر ئه و كچه ی كه  له و كاته دا ده یویس������ت كه وشه كانی 
له  پێ بكات القه كانی ببوونه  دوودانه ی راس������ت و دووانی 
چه پ. ئه وه  گه لێك جوان������ه ، چونكه  الی ته خته كه ی دوو 
جووت كه وش������ی جی������اوازی لێ بووه . ئ������ه وه ی تریان ده ڵێ 
پێشنیاری من ئه وه یه  پێی بڵێی ئێمه  گه لێك گچكه  بووین 
وه ك خاڵێك).(، هه ر به و چه ش������نه ، به ره به ره  گه وره  بووین و 
ئاوامان لێهات... به اڵم بریار وابوو شتێكی دوور له  راستی 
ب������ۆ بگێرینه وه . یه كی تر ئه ڵێ: ئه وه  بۆ ئێمه  راس������تییه كی 
باوه ر پێكراوه ، به اڵم بۆ ئه و كه سه ی له وێ دانیشتووه ، دووره  
له  واقیع. دواتر مامۆس������تا له و مرۆڤ������ه ی كه  بوونی نییه  
ده پرسێت، پێتوایه  كام له وانه  ناواقعیتره ؟ ئه ویش ده ڵی، هه ر 

یه كن.
ئه و به رهه مانه ی كه  لیپمه ن له پاش خۆی به جێیهێش������تن، له  
راس������تیدا سه لمێنه ری ئه و راس������تیه یه  كه  مندااڵن هۆگری 
فه لسه فه ن و فه لسه فه  بۆیان گرنگه ، به اڵم ئه و تێگه یشتنه ی 
كه  ئێمه  له  ئه ده بیاتی منداڵ و فه لسه فه  بۆ مندااڵن هه مانه ، 
تێگه یشتنی مرۆڤی گه وره یه  و ئه وه ش بۆ منداڵ هه ڵه یه ...
ئه وه ی كه  من هه وڵده ده م له م باسه  دا گه اڵڵه ی بكه م، بریتیه  
له وه ی كه  مندااڵن له  فه لس������ه فه  تێده گه ن و له  خوێندنه وه ی 
كتێبه  فه لس������ه فیه كان چێژ وه رده گرن. ئه گه ر سه رنج بده ینه  
"چیرۆكی سۆفیا" كه  هه ر ئێستا له  ئاستی جیهاندا كتێبێكی 
ناسراوه  و پێشوازی زۆری لێكراوه ، بۆمان ده رده كه وێت كه  له  
راستیدا كتێبێكی فه لسه فیه . ئه گه ر ئه و به ڵگه  هێنانه وه یه  
دروست بێت، گرفتێك بۆ نووسه رانی ئه ده بیاتی منداڵ دێته  

به ره وه ، پێگه ی فه لسه فه  له  ئه ده بیاتی منداڵ دا چییه ؟
من بۆیه  لێره دا سه ری باس������م له  بابه ت خه یاڵ و فه لسه فه  
له  ئه ده بیات������ی مندااڵن دا كرده وه  تا له گه ڵ هاورێیان دا له  

بابه ت ئه و مه سه له  گرنگانه  له  ئه ده بیات و ژیانی مندااڵندا 
پێك������ه وه  دیالۆگمان هه بێت و ب������ه  ئاكامێك بگه ین. به  پێی 
پێناسه ی لیپمه ن، پێوه ندییه كی گه لێك قوڵ له  نێوان خه یاڵ 
و فه لس������ه فه دا بوونی هه یه . به  پێی لێكۆلینه وه كانی ئه و و 
كه سانی تریش مندااڵن خاوه ن هێزێكی فه لسه فی به رچاون. 
ئه و پێناسه  و ئه زموونانه  ده ریان خستووه  كه  مندااڵن له گه ڵ 
گه یشتن به  ژیانی گه وره  ساڵی، هێزی فه لسه فی و خه یاڵی 

خۆیان له ده ست ده ده ن.
به رێز مانی له م سیمیناره دا ئاماژه یان به  خاڵێكی جوان كرد. 
وتی كه  هه موو كه س ئاوات ده خوازێ رۆژێك منداڵ بێته وه  
و ژیانی منداڵی ئه زموون بكاته وه . له  هه ناوی هه ر كام له  
ئێمه دا فه یله سوفێكی چكۆله  بوونی هه یه ، فه یله سوفێك كه  
گه ره كیه  جیهان بگۆرێت. ئه گه ر بێت و ئێمه  وه ك كه سانێك 
ك������ه  له گه ڵ من������دااڵن كار ده كه ین و بۆ ئه وان ده نووس������ین، 
ئه ركه ك������ه ی خۆمان به ج������ێ بێنین_ كه  بریتی������ه  له  دانی 
زانیاری به  من������دااڵن و هاندانیان بۆ گۆرینی جیهانێك كه  
له ودا ده ژین_، ئه وا ئه ده بیاتی منداڵ شكڵێكی تر به خۆیه وه  
ده گرێت. ئه وه  خاڵێك بوو كه  ده مویس������ت له م باس������ه دا پێی 

بگه م.
***

*هۆمایوون فه الح، ده رچوی بواری س������ینه مایه  له  ئێران. 
له  سوید ده روونناسی خوێندووه  و له  ئه ندامانی ئه نجومه نی 
نووس������ه رانی سویده  و له  بواری راهێنانی چیرۆك نووسی دا 
وانه  ده ڵێته وه . چه ندین وه رگێ������ران و چیرۆكی لێ به چاپ 

گه یشتووه .
** له  ئه ده بیاتی كوردیش دا وه ها بۆشاییه ك به رچاوه  )و(
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 ن: نوشین حافێزی
  و: په روین عه لی مورادی

  له  پڕۆس������ه ی رۆشد و گه ش������ه  كردندا، مندااڵن گه لێك 
پێداویس������تی و كێشه  و گرفتیان هه یه  كه  زۆربه یان له  الیه ن 
دایك و باوكه وه  وه ك پێویست دركی پێناكرێت و واڵم نادرێته وه . 
كه وایه  ده بێ به دوای رێگایه كی پێوه ندی گرتنی سازگاردا 
بین كه  بتوانین له گ������ه ڵ منداڵه كه  كۆك بین. رێگایه ك كه  
كه س������ی گه وره س������اڵ بۆ ده ربڕینی نیاز و پێداویستییه كانی 
به كاری دێنێت، قس������ه  كردن له سه ر كێشه  و گرفته كانیه تی. 
به م پێیه ، ده بێ ش������ێوازێك بگیردرێته  به ر كه  به  راده ی قسه  

كردن، یارمه تی مندااڵن بدات. 
  " یاری" یه كێك له و رێگایانه یه  كه  یارمه تی منداڵ ده دات 
هه ر وه ك كه سانی گه وره ساڵ قسه  بكات." یاری" رێگایه كه  
كه  تێیدا منداڵ هه س������ت و ئیحساساتی خۆی ده رده بڕێت، 
ره واب������ت و پێوه ندییه كانی خۆی په ره  پێ������ده دات، به ئه زمون 
ده بێت، خۆزگه  و ئاواته كانی ده رده بڕێت و ده ش������كۆفێته وه  و 

گه شه  ده كات. 

" یاری"
" یاری ده رمانی" چیه ؟ 

  " یاری ده رمانی" یارمه تی به  مندااڵن ده دات تا هه س������ت 
و ئیحساساتی سلبی )مه نفی( رووداوگه لێك كه  ناره حه تی 
ك������ردوون و نه یتوانی������وه  له گه ڵیان خ������ۆی رێكبخات، درك 
پێب������كات. له  جیاتی كه ڵك وه رگرتن له  ش������ێوازی ده رمانی 
به رباڵوی گه وره س������ااڵن وه كو گفتگۆ و ش������یكردنه وه ی ئه و 
مه س������ه له ی كه  ناڕه حه تی كردووه ، له " یاری" وه ك پێوه ندی 
به رقه رار كردن به  ش������ێوازی خۆیان به هره  و كه ڵك وه رده گرن، 
به  بێ ئه وه یكه  هه س������ت بكه ن بازجوی������ی و لێپێچینه وه  یان 

هه ڕه شه یان لێده كرێت. 
چ كاتێك له  یاری ده رمانی كه ڵك وه رده گیردرێت؟

  دای������ك و باوك و په ره س������تاری من������ااڵن كاتێك كه  مناڵ 
له گه ڵ مه س������ه له یه كدا به ره وڕوو ده بێت������ه وه  و ده بێته  هۆی 
خه مگین بوون، بێ قه راری، سه ركێشی مناڵه كه  و نه توانێت 
كاره كانی خۆی ئه نجام بدات نیگه ران ده بن. له وانه یه  ئه وان 
نیگه رانی رۆشد و گه شه ی منداڵ، دروست بوونی شێوازی 



خواردن و خۆراكی منداڵه كه ، ئیس������تراحه ت و پشودانی یان 
چۆنیه تی به رخ������ورد و هه ڵس������وكه وتی منداڵه كه  له  گه ڵ 
بنه ماڵه  و دۆس������تان یان كێش������ه  و گرفته كانی له  قوتابخانه  
بن. هه ر منداڵێك كه س������ایه تیه كی جیاوازی هه یه  و شێوه ی 
ره فتار و هه ڵس������وكه وتی له گه ڵ مندااڵن������ی تردا جیاوازه . 
به اڵم هه ندێك جار له  بواری ئیحساس������ات و ره فتاری خۆیدا 
به ره وڕووی گه لێك كێشه  و گرفت ده بێته وه  كه  ژیانی خۆی 
و ده وروبه رییه كانی تووشی ئاڵۆزی ده كات. هه ندێك له  دایك 
و باوكه كان و په ره س������تاران، زۆر دره نگ داوای یارمه تی و 
رێنوێنی له  كه س������انی تر ده كه ن، چونك������ه  ئه وان نیگه رانی 
ئه وه ن كه  به  بۆنه ی ره فتار و هه ڵسوكه وتی خراپی منداڵه كه  
سه ركۆنه  و لۆمه  بكرێن. هه ست به  به رپرسایه تی سه باره ت به  
كێشه  و گرفت و په رێشان حاڵی منداڵ، به شێكی سروشتی  

ئاگاداری له  منداڵه كه یه  .  
یاری ده رمانی چۆن ده توانێت یارمه تی منداڵ بدات؟ 

  " یاری" بۆ رۆش������د و گه شه ی كۆمه اڵیه تی، ئیحساسی، 
ناسین، فیزیكی، زمانی و په روه رش و راهێنانی خه القیه ت 
و داهێنانی هه موو مندااڵن، پێویس������ت و حه یاتیه ." یاری" 
ده بێت������ه  هۆی پته وتر بوونی ئاموزش و راهێنانی مندااڵن و 
تازه الوان ، ته نانه ت بۆ ئه و كه سانه ش كه  ناتوانن گرفته كانیان 
به  قس������ه  كردن ده ربب������ڕن، زۆر پێویس������ت و زه روریه . یاری 
ده رمانی به  ش������ێوازی جیاجیا یارمه ت������ی مندااڵن ده دات. 
مندااڵن له  رێگای" یاری"ه وه  پشتیوانی عاتیفی وه رده گرن 
و زۆر شت سه باره ت به  ئیحساسات و ئه ندێشه  و بیروباوه ڕیان 
فێ������ر ده بن. هه ندێك جار گه لێك ئه زمونی س������ه خت و دژوار 
ك������ه  له  رابردوودا زه ره ری پێگه یاندوون، له  كاتی یاری كردن 
دا دووپاتی ده كه نه وه ، تا به  دروس������تی دركی پێبكه ن و لێی 
تێبگه ن و بتوانن له  داهاتوودا به س������ه ریدا زاڵ بن. هه روه ها 
فێرده بن كه  چلۆن پێوه ندی و كێشمه كێشه كانیان به  شێوازێكی 
باشتر مودیریه ت و به ڕێوه ی به رن. بازی ده رمانی ده توانێت 
ئه نجامی گش������تی وه كو كه م بوون������ه وه ی دڵه راوكێ و زیاد 
بوونی راده ی متمانه  به خۆیی و ش������تی له م چه ش������نه ، هه ر 
وه ك گۆڕانی ره فتار و هه ڵسوكه وت و باشتر بوونی پێوه ندی 

له گه ڵ ئه ندامانی خێزانه كه ی و دۆستان هه بێت. 
  له  راس������تیدا به  هۆی ئه وه یكه  رۆشد و گه شه ی زمانیی 
مندااڵن دره نگتر له  گه ش������ه ی ش������ناختی و ناسینی ئه وان 
پێش������ڕه فت ده كات، رێ������گای ئێرتب������ات و پێوه ندی گرتنی 
ئه وان له گه ڵ كه س������انی تردا، ته نیا یاری كردنه . له " یاری 
ده رمان������ی"دا، كه ره س������ته ی یاری مندااڵن ب������ۆ ئه وان وه كو 
ب������ه كار بردنی وش������ه یه ك وایه . یاری ده رمان������ی وه كو ره وان 

ده رمانی) ده رونناس������ی( و موش������اوره  و راوێژ بۆ كه سانی 
گه وره ساڵه  . ته جروبه  و ئه زمونی هه یه جانی و هه ست بزوێن 
له  یاری������دا ده توانێت له  ئه نجامدا ئه منی������ه ت و ئارامش له  
رێگای خه یااڵت و كه ره س������ته ی" یاری"یه كان ده رببڕدرێت. 
به كارهێنانی كه ره سته ی یاری، مندااڵن له  دڵه راوكێ، ترس، 

خه یاڵ و هه ست به  گوناه  و تاوان، به توانا ده كات. 
  له  یاری ده رمانیدا، منداڵ به  ش������ێوه یه كی ئازادانه  هه ست 
و ئێحساس������ه كانی خۆی ده رده بڕێت، چونكه  ئه م ش������ێوازه ، 
مندااڵن له  خۆیان، ئه زمون و پێش������هاته كانی رۆژانه یان جیا 
ده كات������ه وه . مندااڵن خۆیان له  یاریدا ده رده خه ن و فێرده بن كه  

به  چ شێوه یه ك به ره وڕووی بار ودۆخی جۆراوجۆر ببنه وه . 
پڕۆسه ی یاری ده رمانی

  هه روا كه  باس كرا، له م پرۆس������ه یه دا منداڵ هه ستگه لێكی 
جۆراوجۆر وه كو ت������رس، ره زایه ت، تووڕه یی، ش������ادومانی، 
شكست، ناكامی و ... وه كو كه سانی گه وره ساڵ ده رده بڕێت. 
منااڵنێك كه  توانایی ده ربڕینی قس������ه  كردنیان به  ش������ێوه ی 
ش������ه فاهی بێ������ت، ئه م هه س������تانه  نیش������ان ده ده ن، به اڵم ئه  و 
منااڵنه ی كه  ناتوانن به  ش������ێوه ی گوفتاری و قس������ه  كردن 
هه س������ته كانیان ده رببڕن، به  خۆ سه رقاڵ كردن به  كه ره سته ی 
یاری كردن) ئه س������باب بازی( ئه م هه س������تانه  ده رده بڕن. ئه م 
پرۆس������ه یه ، پێوه ندی نێوان منداڵ و ده رمانگه ره  كه  ئیزن به  
من������داڵ ده دات له  هه لومه رجی هه نوكه ی������ی دا بژیت و له  
پرۆس������ه ی یاری كردندا به ئه زمون بێ������ت." یاری ده رمانی" 
هه روه ه������ا یارمه تی به  ده رمانگه ر ئ������ه دات درك به  جیهانی 
منداڵه كه  بكات. ئه م پێوه ندیی ده رمانیه  ده بێته  هۆی رۆشد 
و گه شه ی دروستی منداڵ و پاراستنی سه المه تی ده رونی 
ئ������ه و. ده رمانگه ر ده توانێت زۆر به  ئاس������انی به ره و جیهانی 
منداڵه كه  هه ن������گاو هه ڵبگرێت. چونك������ه  جیهانی منداڵ، 
جیهانی یاری و چاالكیه . ئه گه ر منداڵ، شه ڕانی و تووڕه  
بێ������ت، ت������ووڕه  بوونی خۆی له  رێگای هێرش كردنه  س������ه ر 
ده رمانگه ر یان ته قه  به  چه ك������ی یاریه كه ی  و هه ندێك جار 
هه ڵس������وكه وت و ره فتارگه لێكی له م چه شنه  له  خۆی نیشان 
ده دات. له م پرۆسه یه دا، ده بێ فێری منداڵه  بكرێت كه  چلۆن 
به س������ه ر تووڕه  بوونی خۆیدا زاڵ بێت. به  بێ كه ڵك وه رگرتن 
له  كه ره سته ی یاری، ده رمانگه ر ده توانێت له گه ڵ منداڵه كه  
ته نها س������ه باره ت به  تووڕه  بوونی ئه و كه  له  ماوه ی رۆژ یان 
هه فته دا ئه نجامی داوه ، قس������ه  بكات. پێویسته  بوترێت كه  
ته نها نابێ بۆ كه ڵك وه رگرتن له  ش������ێوه ی" یاری ده رمانی" 
ژوورێك پڕ له  كه رس������ته ی" ی������اری"ت هه بێت، به ڵكو ده بێ 
كه ره س������ته ی یارییه كان به  س������ه رنجدان به  جۆری كێش������ه ی 
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منداڵه كه  له  ژووره كه ی دابنرێ������ت و دواتر ده رفه تی ئه وه ی 
پێبدرێت كه  خۆی هه ڵیان بژێرێت.   

  " ی������اری ده رمان������ی" ته نها كه ڵك وه رگرتن������ی منداڵ له  
كه ره س������ته ی یاریه كان ناگرێته وه ، به ڵكو ده بێ ورده  ورده  به  
وتووێژ و گفتگۆ كردن، نزیك منداڵه كه  ببینه وه . ده رمانگه ر 
ده بێ ل������ه  هه ڵبژاردنی كه ره س������ته ی یاریه كان������دا كاتێكی 
زۆری هه بێ. كه ره س������ته ی یاریه كانیش ده بێ تایبه تمه ندی 

جۆراوجۆری وه كو حاڵه ته كانی خواره وه ی هه بێ: 
- كه ره س������ته ی یاریه كان ده بێ بتوان������ن: ئه زمونی واقیعی 

ژیانی منداڵه كه ی پێی نیشان بدات.  
- هه ست و ئیحساساتی واقیعی منداڵ نیشان بدات.  

- كه مب������وده كان و ته ن������گ و چه ڵه مه كانی ژیانی واقیعی 
منداڵ له خۆ بگرێت . 

- وه  به  بێ وتووێژ، مه سائیلی ده رونی منداڵ له قاو بدات، 
كه ره س������ته ی یاری پیچیده  و ئێلكترۆنیكی بۆ ئه م ئامانجه  
گونج������او نین و ده بێ لێیان به  د ور بێت. زۆرێك له  مندااڵن" 
خۆدپن������داری" الوازی������ان هه یه ، كه وایه  نابێ له و كه ره س������ته  

یاریانه ی كه  ئه م كێشه یان هه یه ، كه ڵك وه ربگیردرێت. 
یاری ده رمانی تا چ ماوه یه ك ده خایه نێت؟  

  ده وره ی ده رمانی هه ندێك له  مندااڵن كورته ) بۆ نمو ونه  12 
جه له س������ه (. به اڵم ئه گه ر كێشه ی منداڵه كه  پیچیده  و دژوار 
بێت، یان ماوه یه كی درێژ تووش������ی په ش������ێوه ی  و په رێشان 
حاڵی بووبێت، پێویستی به  جه له سه ی ده رمانی زۆرتر هه یه . 
له  وه ها بارودۆخێكدا هه ندێك له  كارناس������ان بۆ ماوه ی دوو 
ساڵ یان زۆرتر، له سه ر ده رمان و عیالجی منداڵه كه  به رده وام 
ده بن. زۆربه ی جه له سه كان هه فته ی جارێك به ڕێوه ده چێت و 
به ڕێوه چوونی رێك و پێكی جه له سه كان له  رۆژێكی تایبه ت 
و سه عات و ش������وێنی دیاریكراودا، له  راكێشانی متمانه  و 
ئێعتمادی منداڵدا زۆر گرینگه . جه له س������اتی به رنامه رێژی 
نه ك������راو و نارێك و پێك ده توانێت به ره وپێش چوونی ده رمان و 

عیالجی منداڵه كه  په كبخات.  
دایك و باوك چۆن ده توانن له م پڕۆسه یه دا یارمه تیده ر بن؟ 
  رۆڵی دایك و باوك بۆ پش������تیوانی له  منداڵ له  پرۆسه ی" 
یاری ده رمان������ی"دا زۆر گرینگه . پێی������ان ده  وترێت كه ، له  

ماوه ی یاری ده رمانی منداڵدا: 
- پرسیار له  منداڵ نه كه ن كه  جه له سه كان چۆن به ڕێوه ده چن. 
چونكه  ب������ه م كاره  منداڵه ك������ه  ده خه نه  ژێر گوش������اره وه ، تا 
مه سائیلێك ته وزیح بدات كه  خۆشی له  فام و تێگه یشتنیدا 

كێشه ی هه یه . 
- نابێ داوا له  منداڵ بكرێت به ئه ده ب و عاقڵ بێت و ره فتار 

و هه ڵسوكه وته كانیان به  ورد بینیه وه  كۆنتڕۆڵ بكرێت. 
- ده رمان بۆ" باش بوون" یان" خراپ بوون" نیه . منداڵ ده بێ 

له  ده ربڕینی هه س������ت و ئێحساساتی" خراپی" خۆیدا، به  بێ 
سانسۆر و ئازاد بێت.  

- له س������ه ر ئه وه  پێداگری نه كه ن كه  منداڵ مه س������ه له یه كی 
تایب������ه ت باس بكات. كاتی ی������اری ده رمانی، كاتی ویژه  و 
تایبه تی منداڵ و كارناس������ی یاری ده رمانیه  و ئه وان ده بێ 
له  ده ربڕینی هه س������ته كانیاندا ئازاد بن. دڵه را وكێ  و گرفت 
و نیگه رانییه كانیان له  جه له س������ه ی جوداگانه  بۆ كارناسانی 

یاری ده رمانی باس بكه ن. 
- یاری له وانه یه  جل و به رگی منداڵه كه  پیس بكات. باشتر 
وای������ه  له  كاتی یاریدا جل و به رگی كۆنی له  به ر بكه ین تا 

دڵه ڕاوكێ و ترس له  پیس كردنی جله كانی كه م بێته وه . 
- له  هه ر جه له س������ه یه كی ده رماندا له وانه ی������ه  ره فتارگه لێك 
رووب������دات كه  دۆخه كه  خراپتر ب������كات. ئه گه ر دایك و باوك 
له س������ه ر حاڵه تێكی تایبه ت نیگه رانیان هه یه ، باش������تر وایه  

له گه ڵ كارناسی یاری ده رمانی باسی لێوه  بكه ن. 
لێكۆڵینه وه  و ئه نجامه كان

  - ی������اری ده رمانی كاركردێك ب������ه  پێی حه دس و گومان، 
هه وڵ و هه ڵه  نیه . گه لێك لێكۆڵینه وه  له  پێوه ند له گه ڵ ئه م 
ش������ێوه  ده رمانیه  ئه نجام دراون و ئه وه یان خستۆته  روو كه  ئه م 
ش������ێوازه ، یارمه تی منداڵ ئه دات تا بتوانێت به سه ر كێشه  و 
گرفته كانیدا زاڵ بێت. یاری ده رمانی كاركردێكی ده رمانیه  
ك������ه  بۆ ژماره یه كی به رین له  مندااڵن به هره ی لێوه رده كرێت. 
له وان������ه : منداڵێك كه  هیچ جۆره  س������ه رنجێكی پێ نادرێت 
و ئه و منداڵ������ه ی كه  ئه زیه ت و ئ������ازار ده درێت، مندااڵنی 
تووڕه  و ش������ه ڕانی، مندااڵنی ئوتیس������تیك، ئه و مندااڵنه ی 
كه  وابه س������ته گیان هه ی������ه ، ئه و مندااڵنه ی كه  نه خۆش������ی 
درێژخایه نیان هه ی������ه ، ئه و مندااڵنه ی ك������ه  ده بنه  قوربانی 
ئاگركه وتنه وه  و تووش������ی س������ووتاوی ده بن، ئه و مندااڵنه ی 
ك������ه  گرفتی جه س������ته یی و بیس������تنیان هه ی������ه ، مندااڵنی 
س������كیزۆفرنیك، ئه و مندااڵنه ی كه  په شێو و په رێشان حاڵن، 
ئه و مندااڵنه ی كه  گرفتی خواردنیان هه یه ، ئه و مندااڵنه ی 
ك������ه  ترس و دڵه ڕاوكێیان هه یه ، مندااڵنی مات و خه مگین، 
ئه و مندااڵنه ی كه  له  نه خۆشخانه  به سته ری و خه وێندراون، 
ئه و مندااڵنه ی كه  توانایی فێر بوونیان نیه ، ئه و مندااڵنه ی 
كه  مێش������كیان ته واو نیی������ه ، ئه و مندااڵنه ی كه  كێش������ه ی 
خوێندنیان هه یه ، ئه و مندااڵن������ه ی كه  توانای هه ڵبژاردنی 
هیچ ش������تێكیان نیه ، ئه و مندااڵنه ی كه  متمانه به خۆییه كی 
زۆر ك������ز و الوازیان هه ی������ه ، ئه و مندااڵن������ه ی كه  گرفتی 
كۆمه اڵیه تیان هه یه  و له گه ڵ ده وروبه رییه كانیان ناسازگارن، 
ئه و مندااڵنه ی كه  باش ناتوانن قسه  بكه ن، ئه و مندااڵنه ی 

خه مۆك و گۆشه گیر و مندااڵنی ئاسیب دیتو. 
*" كارناسی درونناسیی بالینی" و " كارناسی 

فێركردن و بارهێنان"
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نوسینی سه مه د بێهره نگی
و: سه رگوڵ بێتوشی

رۆژێكیان له  پش������ت په نجه ره وه  راوه ستابووم سه یری ده ره وه م 
ئه ك������رد.  خه ریك بوو به فر ده باری. كل������وه  به فره كان یه ك به  
یه ك به  ده م سه ماكردنه وه  له  سه ر هه موو شتێك ده نیشتنه وه ؛ 
له  س������ه ر ته نافی جله كان، له  سه ر دار و دیواره كان و له  سه ر 
لێواری مه س������ینه ی شكاو، له  س������ه ر هه موو شوێنێك. دیتم 
كلوه  به فرێكی گه وره  به ره و په نجه ره كه ی من دێت. ده س������تم 
له  ده ربیجه ك������ه وه  برده  ده ره وه  و كل������وه  به فره كه  به  ئارامیی 
كه وته  س������ه ر له پی ده ستم. چه نده  سپی و خاوێن بوو! چه نده  
شێوه یه كی جوان و سه رنجڕاكێشی هه بوو. له  ژێر لێوه كانمه وه  
ب������ه  خۆمم وت: خۆزگه  ئه و كلوه  به ف������ره  زمانی ئاخاوتنی 

هه بوایه  و به سه رهاتی خۆی بۆ باس بكردبامایه !
هه ر هێنده م زانی كلوه  به فره كه  وه ده نگ هات و وتی: ئه گه ر 
ده تهه وێ به س������ه رهاتی من بزانی، گوێم بۆ رادێره  با بۆت 
باس بكه م: چه ند مانگێك له مه وپێش من ته نیا یه ك دڵۆپ 
ئاو بووم له  نێو ده ریای خه زه ردا. له  گه ڵ به  میلیارد دڵۆپه  
ئ������اوی دیكه ، ده هاتم و ده چ������ووم و رۆژه كانم تێده په ڕاند. له  
رۆژێكی هاویندا له  سه ر ده ریا ده سووڕامه وه . خۆره تاوێكی 
گه رم بوو. گه رم داهاتم و بوومه  هه ڵم. هه زاران هه زار دڵۆپه  
ئاوی دیكه ش هه ر له  گ������ه ڵ من بوونه  هه ڵم. ئێمه  ئه وه نده  
سوك بووین هه ر ده تگوت باڵمان لێ رواوه  و به رز ده بوینه وه . 
"با"ش وه دوام������ان كه وتبوو و به  ئاره زووی خۆی ئه مالوالی 
پێده كردی������ن. ئه ونده  ب������ه رز بووینه وه  كه  ئیت������ر مرۆڤه كانمان 
نه ده بین������ی. له  هه م������وو الیه كه وه  ش������ه پۆلی هه ڵممان پێوه  
ده نیشت. جاری واش بوو ئێمه  به  شه پۆله  گه وره كانی تره وه  
ده نووس������این و ئاوێته ی یه كتر ده بووین و تێك ده ترینجاین و 
پێكه وه  وه ڕێ ده كه وتین������ه وه  و به رزتر و دوورتر ده بووینه وه  و 
زۆرتر و زۆرتر ده بووین و زیاتر تێك ده په س������تێوراین. جاری 
وا بوو پێش������مان به  خۆر ده گرت و جاری واش بوو پێش������مان 
به  مانگ و ئه س������تێره كان ده گرت و شه وه كان تاریكتر خۆیان 

ده نواند. 
ه������ه روه ك هه ندێك له  گه ردیله  هه ڵم������ه كان ده یانگوت، ئێمه  

ببووینه  هه ور. با خۆی تێكه ڵ ده كردین و ش������ێوه ی سه یر و 
سه مه ره ی لێ دروست ده كردین. ئه و كات كه  خۆم له  ده ریادا 
بووم، هه ندێك جار هه وره كانم له  ش������ێوه ی وشتر و مرۆڤ و 

كه ر و هتد ده هاته  به رچاو.
نازانم چه ند مانگ له  ئاس������ماندا هه ڵوه دا بووین. ئێمه  زۆر 
به رز ببوینه وه . هه وا سارد بوو. ئه وه نده  ئاوێته ی یه كتر ببووین 
كه  نه مانده توانی ده س������ت و پێمان رابكێش������ین. به  كۆمه ڵ 
ده خوالینه وه . من نه مده زانی به ره و كوێ ده چین. ده وروبه ری 
خۆش������م نه ده بینی. خۆره تاویش هه ر ك������ه  دیار نه بوو. گوایه  
ئێمه  خۆمان به رمان به  خۆر گرتبوو. ئێمه  زۆر پان و به رین 
بووین. چه ند س������ه د كیلۆمیتر ده بووین. ده مانهه ویست ببینه  

باران و بگه ڕێینه وه  بۆ سه ر زه وی.
له  خۆش������یی گه ڕانه وه م بۆ س������ه ر زه وی شاگه شكه  بووم. 
ماوه یه ك تێپه ڕی. نیوه مان ئاو بووین و نیوه شمان هێشتا هه ڵم 
بووین. خه ریك بوو ده بوینه  باران. له  ناكاو هه وا ئه وه نده  سارد 
بوو ك������ه  هه موومان هه ڵده له رزین. چاوێكم به  ده وروپش������تی 
خۆمدا گێڕا. له  یه كێكم پرسی: چی بووه ؟ وه اڵمی دامه وه : 
ئێستا له  سه ر زه ویی ژێر پێی ئێمه  وه رزی زستانه . له وانه یه  
له  ش������وێنه كانی تر ئێستا هه وا گه رم بێت. وتی: ئه م سه رما 
كتوپڕه  ئیتر ناهێڵێ ئێمه  ببینه  باران. سه یر كه ! من خه ریكه  

ده بمه  به فر، تۆ خۆشت هه روا...
هاوڕێكه م نه یتوانی قس������ه كانی ته واو ب������كات. بووه  به فر و 
ب������ه ره وڕوی زه وی وه ڕێ كه وت. به  ش������وێن ئ������ه ودا، من و 
هه زاران هه زار گه ردیله ی تر یه ك له  دوای یه ك بووینه  به فر 

و به سه ر زه ویدا بارین.
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كاتێك كه  له  ده ریا دا بووم، قورس بووم. به اڵم ئێستا سووك 
بووم. هه روه كو ده نكه  پوش������ێك به  ده م باوه  ده ڕۆیش������تم. له  
"سه رما"ش تێنه ده گه یشتم. سه رما ببوه  به شێك له  جه سته ی 

من. به  ده م سه ماكردنه وه  به ره و خواره وه  ده هاتین. 
كاتێك له  زه وی نزیك بوومه وه ، بینیم خه ریكه  ده كه ومه  سه ر 
شاری ته ورێز. چه نده  له  ده ریای خه زه ر دوور كه وتبوومه وه !

له س������ه ری س������ه ره وه ڕا چاوم لێ بوو كه  منداڵێك سه گێكی 
داوه ته  به ر كوته ك و سه گه كه ش هه ر قروسكه  قروسكی بوو. 
دیتم ئه گه ر هه ر به  هه مان رێڕه ودا بڕۆم یه كس������ه ره  ده كه ومه  
س������ه ر سه ری وه ها منداڵێك. بۆیه  داوام له  با كرد كه  نه جاتم 
بدات و به ره و شوێنێكی ترم ببات. "با"ش داواكه می قه بوڵ 
ك������رد. منی هه ڵگرت و بۆ ئێره ی هێن������ام. كاتێك بینیم تۆ 

ده ستت بۆ من گرتۆته وه ، زۆرم خۆش ویستی و ...
***

ه������ه ر لێره دا  بوو كه  كلوه  به فره كه  ده نگی لێ بڕا. كه  چاوم 
لێكرد دیتم تواوه ته وه .
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  کاتێک که " ئاڕن������ۆ" ماڵئاوایی کرد، پیته ر وتی: زۆر 
تامه زرۆم بزانم ک������ه  ئه مڕۆ بۆ نانی نیوه ڕۆ چیمان هه یه ؟ 
ئاڕنۆ گوێچکه کانی وه رسوڕاند، وه کو هه میشه، هه ستێکی 
بێتام������ی بوو. دوات������ر وتی: نم������ره ی )4( ی من له وانه ی 
ئیمالدا خراپ تێری کردووم و هیچ ئیشتیهایه کم نیه ، گه ر 
باوکم بزانێ زۆر خراپ تێم ده سره وێ و لێم ده دات. پی���ته ر 
به  ده س������تێک کێشای به  جانتاکه ی ئاڕنۆردا  و بزه یه کی 
هاته  س������ه رلێو. ئاڕنۆر به  تووڕه ییه وه  سه یری پیته ری کرد 
و ش������کڵێکی ناش������رینی له  ده موچاوی ده رهێنا بۆ پیته ر و 

ڕۆی.
  پیته ر به  ده م فیکه  لێدانه وه  به سه ر پلیکانه کاندا سه رکه وت. 
س������ێ جار به  زه نگی ده رگای ماڵه که یان له  ده رگای دا و 
له به ر خۆیه وه  ده یگ������ووت: نه نه  گیان، تۆ بیری لێبکه ره وه ، 
من له  وان������ه ی ئیمال نمره ی 1م هێن������اوه . دواتر بۆ ئه وه ی 
دڵنیاب������ێ دووجاری تر به  زه نگه که  له  ده رگای مه ڵه وه یانی 
دا و ئیتر بڕیاری دا که  به که س نه ڵێت که  ئاڕنۆر له  وانه ی 
ئیمالدا 4ی هێناوه . له گه ڵ ئه وه ی ده یتوانی له  به رژه وه ندی 

خۆیدا به کاری بێنێ.
  پیته ر ش������ه ش جار له س������ه ر ی������ه ک و زوو زوو له ده رگای 
ده دا، هه روه ها به  فیکه  ده نگی زه نگی ماڵه که یانی لێده دا. 
به تووندی گویچکه ی نا به  ده رگاکه وه . س������ه یری یه کێک 
له  په نجه ره ی ماڵه که یانی کرد که  تاکێکی کرابۆوه . سه بر 
و ته حه مولی ته واو بوو ده موچاوی خسته  به رده م کونی جێ 

کلیلی ده رگاکه   و بانگی ده کرد:
  دایه ! دایه ! دا!ی������������������������ه 

  به اڵم دایک������ی هیچ هه والێکی  نه بوو، به  ده س������ته کانی 
ده یدا به  سندوقی پۆس������تی ماڵه که یاندا و فیکه ی لێده دا. 
دواتر بێقه رار بوو و ئارامی لێبڕا. ت��رس������ا، به  چه کمه کانی 
ش������ه قێکی دا ب������ه  ده رگا گه وره ک������ه ی ماڵه وه یاندا. هیچ 

ده نگێک نه بوو.
  ئه مان������ه  له  کوێن؟ له وانه یه  ل������ه  کاتی پاک کردنه وه ی 
په نجه ره که ... ، به اڵم خه ڵکانێک و ڕێبوارانێک که  لێره وه  
گوزه ریان کردبێ ده یانزانی، به اڵم بۆنی خۆشی کێکه  شێوه  

هێلکییه کان هه موو ش������وێنێکیان پڕ کردبوو. ئێستا و له م  
کاته دا، پیته ر ئه س������ڵه ن حه زی لێنه بوو که  کێک بخوات. 
جارێکی تر به  فیکه  فیک خۆی سه رگه رم کرده وه ، به اڵم 
له س������ه ر خۆ و به هێواش������ی، دیاربوو نه یده ویست که س بێزار 
بکات. ئیتر که م که م هه ستی به  ماندوو بوون کرد و له سه ر 

پلیکانه کان دانیشت.
  هه ناس������ه یه کی قوڵی هه ڵکێش������ا و ده س������ته کانی له ژێر 
چه ناگه یدا لوولدا و سه یری جێ کلیلی ده رگاکه ی ده کرد. 
دواتر پۆلیسێک گه یشت، المه زهه به ، سمێڵه کانی خه ریک 
ب������وون ده بریقانه وه . ده فته رێکی بچووکی له  نێوان دوگمه ی 
جله  ئۆنیفۆرمه که یه وه  ده رهێنا و پرسی: ژماره ی ئه م ماڵه  

چه نده ؟
پیته ری������ش وه اڵمی دای������ه وه  وتی: 48 پۆلیس������ه که  نوکی 
قه ڵه مه که ی خس������ته  ده می و له به ر خۆیه وه  وتی: ئاوا ئم، 
باش، باش، ش������ه ش که ره ت هه شت، ئه بێته  چل  و هه شت. 
دواتر ده ستی کرد به  هه ڵدانه وه ی په ڕه کانی ده فته ره که ی. 
دوای ئ������ه وه  وت������ی: ڕاپۆرتێکم������ان له م باره یه وه  به ده س������ت 
نه گه یشتووه . فرمێسک له  چاوه کانی پیته ردا کۆبوبونه وه .
  پۆلیسه که  به  پیته ری وت: مه گری. دواتر ده ستی خسته  
گیرفانیه وه  و ماش������ینێکی چکۆله ی ده رهێنا و خستیه  به ر 
ده می و ده ستی کرد به  فوو تێکردن. شێوه ی له  که سێک 
ده چوو که  شه یپوور لێده دات به  گوپه  باتێکراوه کانیه وه . ئه و 
ماش������ینه  چکۆله یه ، هه ر گه وره  و گه وره تر ده بوو، تا ئیتر 
له سه ر پلیکانه کان جێگه ی نه ده بوویه وه . دواتر که  ماشینه که  
هێنده  گه وره  بوو، پۆلیسه که  ده رگای ماشینه که ی کرده وه  
و چ������ووه  ن������اوی و دانیش������ت  و به  پیته ری وت: باش������ه ، 
ئێس������تا وه ره  ئه چین دایکت ده دۆزینه وه . پیته ریش ڕایکرده  
ناو ماش������ینه که و ماتۆڕی ئوتومبێله ک������ه  هه ڵبوو وه  ئه وان 
پلیکانه کانیان بڕی. گاڵته  ناکه م. سه ری کۆاڵنه کانیشیان 
تێپه ڕ کرد، تۆزێ خوارتر خانمی فێنگ ورتمان بینی، که  
خه ریک بوو له  ژێر زه مین������ی ماڵه که یانه وه  ده هاته  ده رێ، 
سه تڵێکی پڕ له  به ردی خه ڵووزی پێبوو، ئه و هێنده  ترسا که  
سه تڵه  خه لووزه که ی له ده ست که وته  خواره وه . له سه رسوڕماندا 

ته رزه  عه باسی ئه م چیرۆكانه ی له  
فارسیه وه  وه رگێراوه ته  سه ر زمانی كوردی

       پیته ر

ئێريش كستنێر
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چاوه کانی زه ق ببوون. پیته ر مه جبوور بوو خۆی بشارێته وه . 
ئه وان به  ماشینه که وه  به  چه ند شه قامێکدا تێپه ڕین و پیته ر 
زۆر به  دیقه ته وه  سه یری خه ڵکی ده کرد. هه ندێکجار بیری 
ده کرده وه  که  به ڕاستی دایکی بینیوه . به اڵم ئه و ژنه  دایکی 
پیته ر نه بوو. هه رکه  پۆلیسه که  هۆڕنی لێده دا به  ماشینه که  
هاموو ژنه کان کاڵوه کانیان له س������ه ر س������ه ریان ال ده برد، تا 

پیته ر باشتر بتوانێت له  نێویاندا دایکی بدۆزێته وه .
  پۆلیس������ه که ش جار جار لێیده پرسی: هێشتا دایکت په یدا 

نه کردوه ؟
  پیته ریش له وه اڵمدا ده یگوت: نا، هێشتا نا.

  دواتر پوره  هاوبۆڵدیان دیت، به اڵم ئه ویش هیچ هه واڵێکی 
له  دایکی پیته ر نه ده زانی داوای لێبوردنی کرد له  به ر ئه وه ی 
په ل������ه ی بوو بجێت بۆ عیاده ی ڤێرته رنه ری) دانپزیش������ک( 
ت������ا مێخچه کانی ده ربهێنی. چونکه  ئ������ه و مێخچانه  هێنده  

ئازاریان هه یه  که  ئینسان ته حه مولی ئازاره که ی ناکات.
  چه ن������د جاریش به  ئۆتۆمبێله که  ڕاس������ته وخۆ چوونه  نێو 
ئه و دوکانه وه   که  دایکی پیته ر هه میش������ه  له و شوێنانه  شت 
ده کڕێ به اڵم دایکی پیته ر نه  له  ش������یرکه تی ته عاونی و 
مه سره ف بوو، نه  له  دووکانی قه سابیه کانی ئه وگێستین بوو 

وه  نه  له  نانه وه خانه که ی" زیشه ".
  پۆلیس������ه که  هه رکاتێک ده یویست س������اڵو له  که سێک 
بکات، ده ستی ڕاس������تی  به رز ده کرده وه  به ره و الی لێواری 
کاڵوه که ی س������ه ری، پیته ری������ش له وه وه  فێر بب������وو، هه روا 
س������اڵوی ده کرد. فرۆشیارانی ژن له  شێرکه تی ته عاونی و 
مه سره ف ده یانویست  که  له گه ڵماندا بێن، به اڵم به ڕێوه به ری 
مه خزه نه که  وتی: ئه گه ر ئه وان برۆن ئه م ده س������ت ده کات به  

گریان. بۆیه  ژنه کان له وێ مانه وه .
  کاتێک که  گه ڕانه وه  سه ر شه قامه که ، پۆلیسه که  ده سته  
س������ڕه که ی دا به  پیته ر، به سمێڵه کانیه وه  و به  ڕوخسارێکی 
غه مگین وتی: ئێمه  ئێس������تا ئه چین ب������ۆ بنکه ی پۆلیس، 

له وانه یه  دایکتیان ته حویلی ئه وێ دابێت.
  ده نده ی ماش������ینه که ی گۆڕی و خستیه  سه ر ده نده ی 3، 
دواتر به  خێرایی، وه کو ناو فیلمه کان به ره و بنکه ی پۆلیس 
به رێ که وتن. ده رکه وان ب������ه  ده نگی به رز وتی: )هورا( و 
ئه وانیش به  خێرای ده رکه وانیان جێهێش������ت و له  پلیکانه کان 
چوونه  س������ه ره وه . چه ند ڕاڕه ویکی������ان تێپه ڕ کردوو و چوونه  
ژورێکه وه  که  له س������ه ری نوسرابوو) فه رمانگه ی که لوپه لی 
ونب������وو(. له ناو ئه م ژووره دا پۆلیس������یک دانیش������تبوو، که  
کۆلێک کلیلی به  ده س������ته وه  بوو به  ئێمه ی وت:) بۆچی 
له ب������ه رده م ژوره که دا، له س������ه ر پێ������اڵو پاکه ره وه که دا تایه ی 

ماش������ینه که تان پ������اک نه کردۆته وه ؟ چ ئیش������ێکتان هه یه  
لێره (؟ کاتێک که  پۆلیسه که  و پیته ر تێیان گه یاند که  چ 
ئییشیکیان هه یه  له وێ ئه و له  جێگه که ی هه ستا و، به ده سته  
کلیله که یه وه  به ره و الی چه ند دانه  که نتۆری گه وره  ڕۆشت 
و ده رگاکه یانی کرده وه . ئه م که نتۆرانه  زۆر سه یرو سه مه ره  
بوون ئه م که نتۆرانه ، چه کمه جه  گه لێکی گه وره ی هه بوو، 
ک������ه  له ناویاندا پیاوان و ژن������ان و مندااڵن چاوه رێ بوون، تا 
ئه ندامان������ی بنه ماڵه کانیان بین و ئه وان بگه ڕێننه وه  ماڵه وه . 
کورێک������ی بچوک که  زیاتر له  هه فته یه ک له وێ مابۆوه  
چاوه ڕێی دایک و باوکی ده کرد بێن به شوێنیدا چاوه کانی 
پڕ بوون له  فرمێس������ک. ئه و ته نانه ت ناوی خۆشی له  بیر 
چۆته وه . هیچ فایده یه کی نیه ، ئینس������ان ده بێت ناوی خۆی 

فێربێت.
  پیت������ه ر له به رده م که نتۆره کان������دا ده هات و ده چوو به دوای 
دایکیدا ده گ������ه ڕا. پیته ر له یه کێک ل������ه  چه کمه جه کاندا 
مندالێکی بچوکی بینی که  له سه ر کورسییه کی بچووک 
دانیش������تووه  و خامه ی ده خوارد. ئه و پرۆفیسۆرێکی بینی 
که  وایده زانی ئه و چه تره .پیاوێکی تری لێبوو، که  ڕیش������ی 
تاشیبوو، کاتێک ڕۆش������تبۆوه  بۆ ماڵه وه ، ژنه که ی ئه وی 
نه ناسیبوو، له ماڵه وه  ده ری کردبوو وتبوی:) ئه مه  هاوسه ری 
من نیه ( وه  ئێس������تا لێره  چاوه ڕێیه  تا دوباره  ڕیشی بێته وه  و 

بتوانێت بگه ڕێته وه  بۆ ماڵه وه .
  کۆمه ڵی������ک منداڵی لێبوو که  پاره ی������ان وون کردبوو له  
ترس������انا نه یانده وێ������را بچنه وه  ماڵه وه . به اڵم به گش������تی ئه م 
که نتۆران������ه  زۆر عه جیب و غه ریب بوون و دایکی پیته ریش 

له وێ نه بوو.
پۆلیس������ه که ش به  پیته ری وت که  ئیتر هیچ کارێکی له وه  
زیاتر له  ده س������ت نایه ت و ده یویست پیته ر بباته وه  بۆ ماڵه وه . 
له  ڕێگادا به  به رده م بینایه کی گه وره دا تێپه رێن که  سه قف 
و په نجه ره ی پێوه  نه بوو. پیته ریش له  پۆلیس������ه که ی پرسی 
که  ئه و بینا گه وره یه  چیه ؟ پۆلیس������ه که  نه  سه ییری ماڵه  
گ������ه وره  به رزه که ی کرد و نه  وه اڵمی پیته ریش������ی دایه وه ، 
ته نی������ا ده ورێکی دای������ه وه  و گه ڕایه وه  ل������ه  ده رگای چوونه  
ژووره وه ی ئه م بینایه دا چوونه  حه وش������ه یه کی گه وره وه . که  
دابه زین له  ماشینه که  پیته ر تابلۆیه کی بینی که  له  سه ری 
نوسرابوو) پادگانی تایبه ت به  دایک و باوکه  خراپه کان(. 
پیته ر به په له  ویس������تی بگه ڕێته وه ، به اڵم پۆلیسه که  وتی:) 
هه ندێکجار ئه وه  ڕووده دات، که به هه ڵه  دایک و باوکی باش 
ده هێنن بۆ ئێره  ئێمه  ده توانین به زوویی لێره  برۆین(. س������ه ره تا 
به ڕێوه به ری بیناکه  پیته ر و پۆلیس������ه که ی برد بۆ به شی) 
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بابه ته  س������اده کان(. له م به شه دا ژنان و پیاوان به  جلوبه رگی 
مندااڵنه و ڕه نگاوڕه نگه وه  دانیشتبوون، ئه وان خه ریک بوون 
له  کاغه زی ڕۆژنامه کان به له م و کاڵویان دروست ده کرد. 
ئه وانیتری������ش بۆخۆی������ان خه ریک بون ده خوالن������ه وه . ئه گه ر 
که س������ێک به باشی کاره کانی ئه نجام نه دابا، ئه و که سه یان 
له سه ر کورسیه کا داده نیش������اند و ده یانبه سته وه  و کاره بایان 
لێده دا، تا بڵێ������ت" ئ������اخ". هه ندێکی تریش������یان ده بوایه  به  
به رده وامی هه ڵسانایه  و دووباره  دانیشتنایه نه وه . ئه وانیتریش 
شیعرێکی" شیلر" به ناوی" سروودی ناقوس" ئه وه نده  دووباره  
بکه نه وه ، بێ ئ������ه وه  هه ڵه  بکه ن و به بێ وه س������تان خه ریکن 
ئه م هۆنراوه یه ی) ش������یلر( ته مرین ده که ن. هه ندێکی تریان 
خه ریک بوون خش������ته ی لێکدانیان ل������ه  یه که وه  تا کۆتایی 
و هه روه ها به  پێچه وانه وه  ل������ه  کۆتاییه وه  بۆ یه ک ته مرین 
ده کرد. یان ئه وه ی که  ده بوایه  که  نزیکه ی 3٠ پودینگیان 

بخواردبایه .
  به ڕێ������وه  به ری بینا به رزه که  ده یگوت: ئێمه  لێره  به و جۆره  
له گه ڵ دایک و باوکه کان هه ڵسوکه وت ده که ین که  ئه وان 
ل������ه  ماڵه وه  به و ج������ۆره  هه ڵس������وکه وت و ڕه فتاریان له گه ڵ 
منداڵه کانیان کردووه ، هه روه ها ناهێڵین بڕۆنه وه  بۆ ماله وه ، 
ت������ا ئه و کاته ی که  به ڵی������ن ده ده ن که  ئیتر له مه و ال دایکو 

باوکێکی باش بن و ئازاری منداڵه کانیان نه ده ن.
  پیته ر له  به ش������ی) بابه ته  دژواره کاندا( هاورێ کۆنه که ی 
وات������ه  ئاڕن������ۆری بینی. وه ک بڵێ������ی لێدان������ی خواردبوو 
وه    په نجه ی ده س������تی به ره و الی باوکی ڕاکێش������ا. باوکی 
ئاڕنۆر به  شۆرتێکه وه ، له  به رده م کوره یه کی موگناتیسیدا 
ڕاوه س������تابوو، خه ریک بوو سه یری ده کرد که  چۆن ده ستی 
له گ������ه ڵ ئاردی تایبه تی������دا تێکه ڵ بوبوو ده یانخس������ته  ناو 
کوره ک������ه وه  و وه ک که بابی لێهاتبوو. ئه م پیاوه  ترس������ناکه  
توڕه یه ، به ڕه نگێکی س������پی هه ڵگه ڕاوه وه  له وێ وه س������تابوو 
س������ه یری ده ستی خۆی ده کرد که  ش������ێوه ی وه ک که بابی 
لێهاتب������وو. پیته ر به  بینینی ئ������ه م مه نزه ره یه  دڵخۆش نه بوو. 
ب������ه اڵم به ڕێوه  به ری بیناکه  وتی: ک������ه  هه ر ئه مه ، حه قی 
باوکی ئاڕنۆره . وتیش������ی که  ئێمه  ڕێگای زۆرمان له گه ڵ 
خه ڵک تاقی کردۆته وه ، به اڵم کردنی ده س������ت به  که باب، 
له هه مووی������ان زیاتر س������وودی هه ب������ووه  و ده یگوت: که  ئه م 
ڕێگه یه ، به تایبه ت ئه و دایک و باوکانه ی که  زۆر خراپ 
و به دڕه فتارن له گه ڵ منداڵه کنایاندا و وا بیر ده که نه وه  که  

ده بێ ئازاری منداڵه کانیان ده ن.
  به اڵم وا باش������تره  هه رچی زووتر ئێوه  لێره  بڕۆن به قوربان. 
چونکه  ئێستا هاوار و ناڵه ی ئه و پیاوه  به رز ده بێته وه . پیته ر 

وه کو شێت له  بینا به رزه که  ڕایکرده  ده ره وه  وگه یشتنه  جاده  
سه ره کییه که .

پۆلیس������ه که ش به  پیت������ه ری وت: ئه و ئیت������ر نازانێت چی 
بکات تا دایکی پیته ر بدۆزنه وه ، پیته ری گه ڕانده وه  س������ه ر 
پلیکانه کان������ی به رده م ماڵه وه یان. ه������ه وای ئۆتۆمبێله که ی 
خاڵی و به تاڵ کرده وه ، کاتێک که  ئۆتۆمبیله که  بچکۆال 
بوویه وه ، خستیه  ناو گیرفانی و ماڵئاوایی له  پیته ر کرد و 
ڕۆیشت. پیته ره  بچکۆله  دوباره  له سه ر پلیکانه کانی ماڵه وه  

دانیشتبوو، خۆشحاڵ دیارنه بوو.
  بۆنی خۆشی کێکه  هێلکه ییه کان له  کونی کلیلی سه ر 
ده رگاکه  س������کی پیته ری وه کو سه گێکی برسی هێنابۆوه  
ق������ۆڕه  قۆڕ. پیته ریش زیاتر و زیات������ر بێتاقه ت ده بوو. ئاخر 
له هیچ ش������وێنێکدا دایکی نه دۆزیب������ۆوه . دایکی پیته ر له  

کوێ بوو؟
  وا دی������ار بوو که  به چه ندین کاتژمێ������ر چاوه رێی دایکی 

کردووه . دواتر ده نگێک له ماڵی خۆیانه وه  له  قاتی س������ه ره وه  
بۆ به رده رگا گه یش������ته  گوێچک������ه ی پیته ر، وای زانی که  
دایکی له وێیه . ده نگی هه نگاو گه لێکی دژوار ده گه یشته  
گوێی، وه ک ئه وه ی که س������ێک پیانۆکه ی خستۆته  سه ر 
شانی و په له یه تی. دواتر س������ه روگوێالکی پۆسته  چیه که  
ده رکه وت. پۆس������ته  چیه که  که  پاکه تێکی گه وره ی پێبوو 
الی ده رگاک������ه  داینا و وتی: دایکت له  ماڵه ؟ پیته ر وتی: 

نا له ماڵ نیه  ئه مه  چیه  هێناوته  بۆمان؟ 
  پۆسته  چی نه یده زانی که  چی له ناو پاکه ته  گه وره که دایه . 
له گه ڵ ئه وه ی زۆری ح������ه ز ده کرد که  بزانێ چی تێدایه . 
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به اڵم به  خه تێکی گه وره  له سه ر پاکه ته کا نوسرابوو، ئاگادار 
به ! شتێکی زیندوو....

  پیت������ه ر چه قۆکه ی ده ر هێنا ل������ه  گیرفانیدا و ئه و په ته ی 
پاکه ته که ی بڕی که  پاکه ته که ی پێوه  پێچرابۆوه . پۆسته  
چیه که  زۆر حه زی ده کرد که  بمێنێته وه  و بزانێ چی تێدایه ، 

به اڵم ڕێگایه کی درێژی له پێس بوو ده بوایه  بڕۆیشتایه .
  پیت������ه ر پاکه ته ک������ه ی ک������رده وه  هیچ������ی نه بینی جگه  
له  په ش������می شووش������ه  به  هه ردوو ده س������تی هێرشی برده  ناو 
پاکه ته که  کاغه زه  زیاده کانی فڕێ دایه  سه ر پلیکانه کان 
و کاتێک بۆ جاری دووه م ده س������تی برد بۆ ناو پاکه ته که ، 
لوتی که س������ێکی به رده س������ت که وت، زۆریش ترسا، دواتر 
په ش������مه  شوشه که  ده س������تی به  جواڵن کرد. شتیک له  ناو 
پاکه ته که  خۆی گرمۆڵه  کردبوو، هه ناس������ه ی ده دا. دواتر 

له ناو پاکه ته که  هاته  ده ره وه ، ئه مه  دایکی پیته ر بوو!
  پیته ر زۆر س������ه ری سوڕمابوو، حه په سابوو، به اڵم دایکی 
پیته ر له  خۆشحاڵیدا پێده که نی. له به ر ئه وه ی که  توانیبووی 
پیته ری کوڕی موفاجه ئه  بکات. به  هێمنی و له سه ر خۆ له  
پاکه ته که  هاته  ده ره وه  و له  به رده م پیته ردا ڕاوه ستا، دایکی 
پیت������ه ر په نجه ی نا به  لوتی پیته ردا و وتی: وابزانم ده ته وێ 
هه ر لێره  له سه ر پلیکانه کان بخه وی! پیته ر به  سه رسوڕمانه وه  
وتی: چ چیرۆکێکی س������ه یره ! ئاخیره که ی هاتیه وه ! من له  
هه موو ش������وێنێک گه ڕام به  ش������وێنتدا دایه ، له  شیرکه تی 
ته عاون و مه سره ف، له  دوکانه که ی ئه گۆستین، له  دوکانی 
نانه واییه ک������ه ، ته نانه ت له  فه رمانگ������ه ی که لوپولی ونبوو. 
دواتر س������ه ره نجی دا که  پاکه ته که  و په شمه  شووشه که  دیار 
نه ماون و له س������ر پلیکانه کان ڕۆیشتوون. سه رێکی له قاند و 

وتی: دایه  گیان! تا ئێستا تۆ له کوێ بووی؟
من الی ڕۆسێل خانم بووم، ئه و ده یه وێت تۆزێک   -
ده ستکاری جله  ش������ینه کانم بکات، به ڕاست کوڕم ئه مڕۆ 

کێکم بۆ دروست کردووی.
  پیته ر به  ش������انازییه که وه  له  وه اڵمی دایکیدا وتی: به ڵێ! 
به ڵێ! بۆنه که ی له  هه موو ش������وێنێک باڵو بۆته وه ، ڕاستی 

له گه ڵ قه یسی دروستت کردووه  دایه  گیان؟
  دایکی پیته ر وتی: نا کوڕم به  مره بای به هێ دروس������تم 

کردووه .
  _ ئا زۆرباش������ه ، چی بوو ویس������تم پێت بڵێم؟ ئه ها دایکه  

گیان من له وانه ی ئیمالدا نمره ی 1م هێنا
  _ تۆ زیره کی کوڕم ئافه رین، ئه ی ئاڕنۆ چه ندی هێنا؟

  _ خۆت ئاڕنۆ ده ناسی، ئه و چواری هێنا
  دایکی پیته ر وتی: ئاڕنۆری بێچاره ....

  ده رگاکه ی کرده وه ....

چیرۆکه کانی داپیره 

پیاو و پاسکیلی ئه ستێره یی

  له ن������او جاده یه کی خۆاڵوییدا بۆخۆم پیاس������ه م ده کرد، به  
تاق و ته نیا هه روه ه������ا بیرم له وه ش ده رکده وه  که  ئه م جاده یه  
له  ده ریاوه  ده س������تی پێکردووه  یان کۆتاییه که ی ده گات به  
ده ریا؟ ن������ه  بڵێی له م نزیکانه  ده ری������ای لێبێت؟ له وانه یه  له  
پش������ت ئه و ته پۆڵکه  بچوکه وه  بێت؟ چونکه  ش������ه ویش بوو، 
نه ده توانرا به  ئاس������انی هه موو شوێنێک ببینرێ. سه یرێکی 
ئاسمانم کرد، نوقمی ئه ستێره کان ببوو. ده تگوت که سێک 
ده سته  ده سته  ئه س������تێره  زیوینه کانی به سه ر داوێنی شه به ق 
ڕه نگی ئاس������ماندا پرژاندووه . ئه ستێره  گه وره و ڕووناکه کان، 
ئه ستێره  ئه ڵماسه  شیرینه کان. هه روا سه یری ئاسمانم ده کرد. 
له  ناکاو له سه رس������ووڕماندا چاوم له سه ر ئاسمان هه ڵنه گرت 

و حه په سام.
  ڕێک له  ناوه ڕاس������تی ئاسمان پاس������کیلێک له و مۆدێله  
کۆنانه ، له گه ڵ ئاس������نه که ی شوینی دانیشتنی دواوه ی و 
س������ه نده ڵیه  گه وره که ی که وته  به رچ������اوم. که  پیاوێک به  
کاڵوێکی شاپووه وه  به  پشتێکی تۆزێک چه ماوه وه  خه ریک 
بوو پاس������کیله که ی لێده خوڕی. ئه وه ش بلێم که  بۆش������ایی 
نێوان ئه ستێره کان له  یه کتر که شێکی کراوه  بوو. پیاوه که  و 
پاس������کیله که  به  یه که وه  له  دووره وه  شێوه ی ئه ستێره یان ده دا، 

به اڵم زیندوو و له  کاتی جواڵندا.
  ده ستم کرد به وه ی چاوه کانم دابخه م و بیکه مه وه ، تا بزانم 

ئه وه ی که  ده یبینم به ڕه ستی وایه  یان خه وه ؟
  ن������ا، نه خه وتبووم هه روه ها خه یاڵیش نه بوو. ئێس������تا پیاو و 
پاسکیله  ئه س������تێره ییه که  گه یشتوونه ته  ناوه ڕاستی ئاسمان. 
هه رچه ن پیاو و پاسکیله  ئه ستێره ییه که  زۆر له من دوور بوون 
به باش������ی نه مده توانی بیبینم به اڵم زه رده  خه نه که ییم ده بینی 

پێم پێده که نی که  باوه ڕم پێ نه کردبوو.
  له و کاته ی به س������ه ر مندا تێپه ڕی ده س������تی خس������ته  ناو 
گیرفانه  پڕ باره که ی و ش������تیکی ب������ۆم هه ڵدایه  خواره وه . 
وامزانی ئه س������تێره یه . له  خۆشحاڵیدا خه ریک بو باڵ بگرم. 
ب������ه اڵم هه رکه  نزیک ده بۆوه  له  کلوه  به فر ده چوو. ده س������تم 
گرته وه  وتم له و ئاس������مانه  پڕ ئه س������تێره یه  خ������ۆ به فر نیه . 
ڕێک له  ش������ێوه ی به فر بوو. به اڵم که  گه یشته  ناو ده سته  
بچکۆالنه که م، مروارییه کی گه وره  بوو. خوالیه وه  و خوالیه وه  
بوو به  به رخۆله یه کی زۆر جوان وچکۆله  و خوێن ش������یرین، 
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که  سه ری له  له شی گه وره تر بوو. ویستم ماچی بکه م، له  
پڕ له  ده ستم ڕایکردو و بوو به  مرۆڤیک له سه ر ماتۆڕێک 
و به رێ که وت، خه ری������ک بوو دڵم بۆی ته نگ ده بوو که  
دیس������ان بویه وه  به به رخۆله  و وتی: من ئاڵفم ده وێت. منیش 
وتم: وابزانم خه ریکین له  ده ریا نزیک ده بینه وه ، ئه گه ر لێره  
ئاڵفمان ده ست نه که وت، ده بێت بڕۆم له  بازار سه وزه ی تازه ت 
بۆ بکڕم به رخۆله  گیان. س������ه ره  جوان و س������پییه که ی وه کو 
نیشانه ی) نا( له قاند و وتی: من ته نیا ئاڵفیکم ده وێت که  
ته نیا له سه رچاوه ی ڕوناکی و ئاو دروست بوبێت و شه ونمی 

خۆشه ویستی له سه ر بێت.
  ئ������ه ی هاوار من ئێس������تا ئاڵف له  ک������وێ بێنم؟ به رخۆله  
چکۆله که  به  چ������اوه  جوانه  بێ گوناهه کانی ته ماش������ای 
کردم وتی: ئه گه ر تۆ بته وێ������ت، په یدای ده که ی. کردمه  
باوه ش������م و له گه ڵ به رخۆله دا به یه که وه  که وتنیه  ڕێ. هه وا 
خه ریک بوو ڕۆشن ده بۆوه  و ئه ستێره کان خۆیان ده شارده وه . 
ویستم هه س������تم به رخۆله ی خووێن شیرین ده سته کانمی برده  
ناو سه رو قژه  نه رمو تووکنه که ی و به  زمانه  بچوکه که ی 
ده ستمی ده لێسایه وه  وتی: تۆ به خه به ری و منیش به  ته واوی 
ڕاستی ڕاستیم و خه یاڵ نیم! نیگه ران بووم له وه ی که  نه کا 
له گ������ه ڵ هه ڵهاتنی خۆره تاودا به رخۆله که م که  به  دڵنیایه وه  

له  ڕه گه زی ئه ستێره کانه ، دیارنه مێنێت؟
  به رخۆل������ه ی جوانکیله  ده س������تی کرد به  باعه  باع و وتی: 
ن������ا نا، تۆ ئاڵفه که ت له  بیر نه چێت له جیاتی ئه وه ی بیر له م 
شتانه  بکه یته وه ، ئاڵفم بۆ په یدا بکه  خه ریکم ده مرم له  برسا.
  منیش س������ه یرێکی ده وروبه ری خۆمم کرد که سی لێنه بوو 

که  بتوانی لێی بپرسی سه رچاوه ی ڕوناکی له  کوێیه ؟
  به  ته واوی ڕۆژ بوب������ۆوه ! خۆره تاو زۆر به  گه رموگوڕی 
ئه دره وشایه وه . بۆ ساتێک له  خۆمم بپرسی ئایا سه رچاوه ی 
ڕووناکی هه ر ئه م خ������ۆره  گه رمه  نیه ؟ به اڵم خۆ  ئاودێری 
ئاڵف ناکات، ئه و ته نها گه رمی ده کاته وه  و یارمه تی گه شه  
کردنی ده دات. به رخۆله  به  جوانی سه یری ناو چاوه کانمی 
ده کرد و ده یگوت: تیش������کی هه تاو ه������ۆکاری ڕووناکیه ، 
س������ه رچاوه ی هه موو ڕووناکیه ک ل������ه وه وه  هێز وه رده گرێ، 

به اڵم سه رچاوه ی ڕووناکی من له گه ڵ خۆره تاو جیاوازه .
  خه ری������ک بووم له ده س������تی بێ������زار و مان������دوو ده بووم، نه  
ته نی������ا بیرۆکه کانمی ده خوێنده وه  ،قسه ش������ی زۆر ده کرد. 
به رخۆله یه ک که  له ڕه گه زی ئه س������تێره کان بێت و بتوانێت 

ببێته  مرۆڤ و مرواری....
  سه یرێکی ئاسمانم کرد ڕووناکی ده یدایه  ناو چاوه کانم

  ڕێگه  چاره یه ک نه بوو، ده بوایه  به دوای کانیاودا بگه ڕامایه ، 

که  ل������ه  ته پۆلکه که  تێپه ڕ بووین، ده ریا ش������ه پۆل له  دوای 
ش������ه پۆل بێ ئۆقره  و ئاوی جوان ڕێک وه ک فیروزه یه کی 

گه وره  له  ملی سپی که نار ده ر یادا ئه دره وشایه وه .
  ت������ه واوی ئه و ڕۆژه  ب������ه دوای کانیاودا گ������ه ڕام، له  تاو 
ماندوویه ت������ی قاچه کانم به  ت������ه واوی نه مده توانی پێیه کانم 

له سه ر زه وی دابنێم. 
  وتم: ئه بێ بگه ڕێین������ه وه  بۆ ماڵه وه ، به یانی دووباره  دێین 

وده گه ریێن 
  که  ده رگاکه م کرده وه ، کوڕێکی جوان و ژیکه ڵه  هاواری 

کرد: داپیره  گه وره  تۆ له کوێی؟
  به رخۆله  له  باوه شمدا ڕای کرد. کوڕه که  ده ستی هێنا به  
سه ری به رخۆله که دا و که مێک ئاڵفی تازه ی هێنا خستیه  
به رده م������ی به رخۆله که ، به رخه  س������پیه که  ش به  باعه  باعه وه  
ده ستی کرد به  خواردنی ئاڵ���������فه که  و زۆریشی برسی بوو.
  بوو به  شه و، سه یرێکی ئاسمانم کرد، پیاوه  ئه ستێره ییه که  

ده ستێکی به رز کردوه  بۆم وه ک بڵێ: بای بای
  چ ئه ستێره  گه لێکی گه وره ن.
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خه واڵو!

  له ناو شاره  بیابانییه  وشکه که ماندا، ده توانی له  ناوه ڕاستی 
مانگی رێبه ندان بۆنێ به هار بکه ی. له  توانه وه ی شکۆفه  
په مه ییه کانی باده م که  هه ندێک جار ته واو ده نکه  گه وره  و 
ئاوه کییه کانی دوایین به فره کانی زستان، یان ئه و ته رزانه ی 
که  به  قسه ی دایکم؛ ده نکه  کانی ملوانکه ی) نه نه  سه رما(
که  له  تاو غه می بینینی) مامه  نه ورۆز( له  پشت په نجه ره ی 
النه که ی������ه وه ، پچڕاندۆتی، خۆیان ده رده خه ن و جۆیان نمایش 
ده که ن. ئه م ڕۆژانه  باس������ی مناڵ بون������ی گوورگه کانیش 
ده ک������ه ن. خۆره تاوی به هاریی گه رم و پرش������نگدار له  دوای 
هه وایه کی س����������اردی بێزارکه روه ، گه رمایه کی خۆش������ی 
هه یه . بۆنی نانی تازه  که  له  نانه واخانه که ی سه ر کۆاڵنه وه  
ب������اڵو بۆته وه  ته واوی کۆاڵنه که ی پ������ڕ کردبوو. خۆم کرد 
به  ژوورا و س������اڵوم کرد. ماڵ پ������ڕ بوو له  بۆنی یه که مین 
شیرینی دروس������تکراوی دای��کم بۆ جه ژن. بۆنی داره کانی 

سۆمپاکه و بۆنی چیشته  به تامه کانی دایکم.
  دایکم به  ڕوویه کی خۆش������ه وه  س������اڵوی لێکردم و وتی: 
ڕاکه ، دایه  گی������ان ڕاکه  بچۆره  ژووره ک������ه ی خۆت، بڕۆ 
ده ی بۆن������ی هی������ڵ و گواڵویی ئه م ش������یرینیه  بۆ تۆ باش 
نیه . هه رکاتێ چێشته که  ئاماده  بوو بانگت ده که م. منیش 
چومه  ژووره که ی خۆم������ه وه  و کتێبی وێنه ی گیانله به رانم 

ده رهێناو ده ستم کرد به  هه ڵدانه وه  الپه ڕه کانی.
  که  گه یشتمه  سه ر وێنه ی گورگه کان، بیرم که وته وه  ئه م 
ڕۆژانه  رێک له  ناوه ڕاستی ئه م هه وایه دا  که  به فرو باران و 
ته رزه  و خۆره تاو به یه که وه ن، منداڵه کانیان له  دایک ده بن.

  گوورگه  خان منداڵه  س������اواکه ی نیشان دام و وتی: تازه  
له  دایکبووه ، س������ه رمایه تی، تۆ ئه توانی تۆزێک گه رمی 
که یته وه  و بیکه یته  باوه ش������ت ئاقڵ گیان؟ یان بیبه یته  ژێر 
لێفه که ت؟ منیش خه ریک بووم بیرم ده کرده وه  ئه م گورگه  
ده مخوا خه ریک������ه  هه ڵمده خه ڵه تێنێ بۆ ئ������ه وه  ڕا نه که م له  

ده سی.
  بووکه  شووش������ه  په ڕۆکه ش������م وتی: که ی گورگ له ناو 

کتێبه کانی چیرۆکدا م������رۆڤ ده خوات؟ مرۆڤ ناخوات 
ئه و. باوه ڕم نه کرد. گورگ هه میش������ه  و هه مو کاتێک یا 

خه ریکی بزن خواردنن یان که روێشک ده خۆن.
  منی��ش به  ترس������ێکه وه  به  گورگه  خانم وت: لێفه که ی من 

بچکۆله یه و جێگه  نابێته وه  دوو که س له  ژێریدا.
  هه س���تم به  سه رما کرد. وامزانی گورگه خان لێفه که می 

له گه ڵ خۆیدا بردووه .
  گوێم له ده نگ������ی دایکم بوو، که  ده یگوت ئازاری مه ده ن 
هه وای به هاره ، منداڵه که م له  مه دره سه  هاتۆته وه  و ماندووو 

بووه  و خه و بردویه ته وه .
  براک������ه م ده یگوت: الی خه واڵ���������و گیان چوار وه رزه که ی 
ساڵ وه رزی خه وه ، زس������تان عه ینه ن ورچ، خه وی به هاریش 
خه وێک������ه  هۆگری ده بی������ت و عاده تی پێده ک������ه ی هاوین 
له به ر گه رمای زۆر خ������ۆی ئه خزێنێته  فێنکی هه وره بان و 
هه وای ش������ێدار و فێنکی موبه ری������ده. پایزیش که  له گه ڵ 
دڵگیریه ک������ه ی و خۆرهه اڵتن و خۆرئاوابوندا خه و ده یباته وه ، 

به ڕاستی سه ی���ره ......
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باویلكه 
م. ژیار ئه م شیعرانه ی له  فارسیه وه  وه رگێراوه ته  سه ر زمانی كوردی

ن: محمود كیانووش

له  كوێوه  هاتی باویلكه 
 ڕاستمان پێ بێژه 

به  چ هه واڵێكی خۆشه وه 
رووت كردۆته  ئێره 

به  نه رمی سواری 
ئه سپی شنه با ده بی

به شادمانیه وه  
دێی و ده چی

له حه وشی خۆمانا 
باوه شت بۆ ده كه ینه وه 

به شوێنتا ڕاده كه ین 
تا بتگرینه وه 

به اڵم هێنده  سوكه ڵه ی 
به  هه ناسه یه ك ده ڕه وی

حه زناكه ی ده ستی
كه ست به ركه وی 

تا ئه سپی شنه  بێ
شه ورۆژ له  سه فه ری 

كۆاڵن به  كۆاڵن ده گه ڕێیی
باویلكه ی خۆشخه به ری.
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خه یاڵی په مه یی

ن: ڕوودابه  هه مزه یی

جلێكی په یمه ییم
چنی له  خه یاڵما

وێنه ی هه تاوێكیشم
كێشا به سه ریا

له والوه  كۆترێكی 
په روباڵ سپی

هێالنه ی كردبوو
له سه ر داری بی

له پاڵ داره كه 
به رد و كانی و چیمه ن

خه یاڵی په مه یی
بوو به  جوانترین دیمه ن.

خاڵی خه م
ن: ئه ساڵن قزڵلو

دوێ شه و كه  زریان 
باخچه كه ی ڕنی

لقێكی شكانده وه 
خونچه یه كی چنی 

تا به ربه یان
مه الن له رزین
نه جواڵ له  ترسا

په پوله ی باڵ نه خشین

كاتێ هه تاوی گه ش
له  ئاسۆ ده ركه وت
وێنه ی چرایه ك 

به  ئاسمانا سه ركه وت

له  گش شوێن ده ركه وتن
گوڵی ئاڵ و واڵ
شادمانی هاته وه  

بۆناو باخچه  و ماڵ

له  كۆتایی هێاڵ
خه م بوو به  خاڵێك

رووخساری گه شایه وه 
سرووشت به  جارێك.
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هه نگ
ن: سه فورا نه ییری

كاتی به یانی 
هه نگه  جوانه كه 

له  خۆشیانا 
گوڵ له  باوه ش ده كا

وێنه ی ئاونگ و شه ونم 
نه رم و نیانه 

هه ڵده ستێنێ له خه و
گواڵنی خنجیالنه 

له  پیاڵه ی گوڵپه ڕا
هه اڵڵه ی گواڵن

خۆراكی به یانیه تی
هه نگی نه غمه  خوان

دێت و ده چێ 
به  باڵی زێرین

هه ڵده چنێ له سه ر یه ك 
شانه ی پڕ  هه نگوین

 
گشت به ربه یانێك 
له  وه رزی به هارا 
ده بینی به گه رمی 

خه ریكی كاره 

ساڵو ده كات:
وز وز وز 

به یانیت باش
هه نگی ئازیز.

ئه حمه د میرزاده 

له  ناو ده شتا 
وه نه وشه یه كم دی

گه لێك جوان 
به  ڕووما پێكه نی

به ره و الی چووم
وه نه وشه م چنی
نه مزانی بۆچی 

خه م دایگرت پێنه كه نی

وتم ئه ی وه نه وشه !
گوڵه  جوانه كه ی دونیا

پێبكه نه  به  ڕووما
ئیتر نیت به  ته نیا

ئاوڕی دایه وه 
وه نه وشه ی مێهره بان

خه می دڵی خۆی
بۆ ئه من دركان:

 
ن: 

بۆچی منت دابڕی
له  ژیان و ماڵم

بمبه ره وه  پێده شت
ناخۆشه  حاڵم

مه گه ر نازانی 
په پووله  له وێوه 
ئێستا به  بێ من
چه نده  په شێوه !

هه واڵی ئه وم 
برۆ بۆم بێنه 

بمگێره وه  بۆ ئه و
ده شته  بژوێنه. 

وه نه وشه  و په روانه
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  ئا: رێبوار شريفی

  پرسیار: په روه رده ی منااڵن له  چ ته مه نێكه وه  
ده ست پێده كات و چ هۆكارگه لێك كاریگه رییان 

له سه ری هه یه ؟

  وه اڵم: هه ر له گه ڵ له دایكبوونی كۆرپه ، فێربوون و هه وڵ 
بۆ ناسینی ش������وێنی ده وروپشتیشی ده ست پێده كات. چه ند 
هه فته  دوای له دایكبوون ب������ۆ وێنه  ده توانێ  ره نگی ره ش و 
س������پی لێك جیابكاته وه  و یان له به رامبه ر تیشكی زۆر یاخود 

ده نگه كاندا كاردانه وه ی هه بێ .
  جار له گه ڵ جار رێژه  وناوه ڕۆكی فێربوونی مناڵ گه ش������ه  
ده كات و زۆرت������ر و زیاتر ده ب������ێ . بۆوێنه  هه رله  مانگه كانی 
س������ه ره تاوه ، ده نگ و رووخساری دایكی خۆی ده ناسێته وه  و 
هه س������ت به  گۆڕانكاریی له  ده وروپشتی ده كات. فێركردنی 
مناڵیش هه ر له و مانگانه ی سه ره تاوه  ده ستپێده كات. بۆوێنه  
ئه گه ر دایك یان كه سانی ده وروپشت به رده وام قسه  یان یاری 
له گه ڵ بكه ن، مناڵ زۆر خێراتر له گه ڵ ده وروپش������تی ئاشنا 
ده بێت، یاخود فێری ناوی شته كان ده بێت و ده كه وێته  قسه .

   
پرس���یار: ئه و خااڵنه ی كه  ده ب���ێ  له  بارهێنان و 

بارهاتنی منااڵن له به رچاومان بێ ، كامانه ن؟
  وه اڵم: دیاره  مناڵ له سه ره تاوه  زیاتر پێویستی به  ئاگالێبوون 
هه یه   هه ت������ا فێركردن و هاوكات له گ������ه ڵ گه وره تربوونی، 
پێویس������تیی بارهێن������ان و بارهاتنیش������ی به  پێی گه ش������ه  و 

كامڵبوونی مێشكی، زۆر و زۆرتر ده بێ.
فێركردنی مناڵ پێویسته  هه میشه  له گه ڵ توانایی مێشكی 
دا گونجاو بێ ، بۆ ئه وه یكه  حه زی فێربوونی له ده ست نه دات 
و هه ڵبه ت ده بێ  به  ش������ێوه یه كی سه ره نجڕاكێش������یش به رێوه  

بچێت.
  مناڵ به گشتیی زۆرتر له  منااڵنی ده وروپشتیه وه  فێرده بێت 
و راهێنه ر ده توانێ  هێڵ و ئاراس������ته  بدات به  كایه ی منااڵن 

و خۆیشی نموونه یه كی باش بێت بۆ مناڵه كه .
  بارهێنانی منااڵن، جگه له  ئاس������تی گه ش������ه  و ش������وێنی 

ده وروپشتیان، پێوه ندیی به  كه ره سه كانی بارهێنانیشه وه  هه یه .
  ئامرازه كان������ی بارهێن������ان ده بێ  به ش������ێوه یه ك بن كه  مناڵ 
هۆگریان بێت و ره وتی فێربوونیش به  شادیی و شۆروشه وقه وه  

بباته  پێش.
  ته وه رێك������ی ت������ر ك������ه  له وب������اره وه  ده مه������ه وێ  ئاماژه ی 
پێ بكه م،ته ش������ویق واته  هاندان وته مبێكردنی ئوسولییه  كه  
هه ر دووكیان بۆگه شه ی مناڵ و ره وتی فێربوون و پێوه ندیی 

له گه ڵ ده وروپشتی زه روورییه .
  ئه م دوو كاره  گرینگه  ئه بێ  به  شێوازێكی درووست به رێوه  

بچن، ئه گینا له تمه  له  ده روون و هه ستی مناڵ ده دات.
  زانس������تی هان������دان و كاریگه ریه كه ی سه رس������ووڕهێنه ره ، 
چوونكه  ئێمه  به  ته ش������ویق و هاندان ئ������ه وه  به  مناڵ ئه ڵێین 
كه  ئه مكاره تم په س������ه ند ك������رد و دووپاتی بكه ره وه ، یاخود به  
ته مبێكردن وش������یاری ده كه ینه وه  كه  ئه مكاره تم قبووڵ و ال 

په سند نییه .

پرسبار: هه تا ئه وجێگایه ی بزانم، ئێستا ئێوه  له  
باخچه ی ساوایانی "شادی" دا چاالكیتان هه یه ، 
تكایه  ئه گه ر بكرێ  س���ه باره ت ب���ه  دامه زراندن و 
كاره كانی ئه م ناوه نده  روونكردنه وه یه ك بده ن...
  وه اڵم: دامه زراندنی باخچه ی س������اوایان و بنكه ی پشووی 
ئازادی )ش������ادی( له  مقه ڕری ناوه ندیی كۆمه ڵه ، به  پێی 
پێویس������تی مقه ڕره كان و هه ڵبه ت به پێی په س������ه ندكرانی له  

كۆنگره ی )15( كۆمه ڵه  بوو.
   منااڵن له  مقه ڕره كانی كۆمه ڵه  ش������وێنێكیان بۆ له ده وری 

وتووێژ له گه ڵ زارا په ره ستار

  پرۆفایل: زارا په ره ستارم، لیسانسی بواری په روه رده ی 
منااڵن و تازه الوانم له  واڵتی سۆئێد وه رگرتووه  و ماوه ی 
17 س���اڵه  له  ناوه نده كانی په روه رده ی منااڵن له  واڵتی 

سۆئێد خه ریكی چاالكیم.
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یه كتر كۆبوونه وه  و بارهاتن نه بوو، كاته كانیان زۆرتر له ماڵه وه  
له  الی بنه ماڵه كانیان به سه ر ده برد. بگره  زۆربه ی دایكه كان 
له دوای مناڵبوون، پێی������ان وابوو كه  ئیتر ناتوانن بگه ڕێنه وه  
س������ه ر كاری ئۆڕگانیی������ان و له پێوه ند له گ������ه ڵ بارهێنانی 
مناڵه كانیش������یان، نه یانده توانی له سه رچاوه یه كی باوه ڕپێكراو 

یارمه تیی وه ربگرن.
  كرانه وه ی باخچه ی س������اوایان و بنكه ی پشووی ئازاد له  
مقه ڕره كان بووه  هۆی ئه وه ی منااڵن بتوانن له  ش������وێنێكی 
په روه رده یی ته ندرووست كۆبنه وه  و دایكان وباوكان به خه یاڵێكی 

ئاسووده وه  بگه ڕێنه وه سه ر كاره كانیان.
  باخچه ی ساوایانی"شادی" كه  له سه ر بنه مای دیموكراسی 
و دیالۆگ دامه زرا، ئێس������تا دوای ساڵێك، توانی ئاكامی 
چاالكییه كانی خۆی تا راده یه ك ببینێت. بۆنموونه  گه ڕانه وه ی 
دایكان وباوكان بۆس������ه ر كاره  ته شكیالتییه كانیان. فێركردنی 
زمانی كوردیی، فارس������یی و ئینگلیس������یی، وێنه كێشان و 
موزیك. هه بوونی چاالكیی به كۆمه ڵ، بۆوێنه  رۆیش������تن بۆ 
مه له وانگه ، پاڕكه  جۆراوجۆره كان، به شداریی له فێستیڤاڵی 
منااڵن و ... ئه وانه  به ش������ێكه  له وكارانه ی كه  به رێوه چوون و 

وابڕیاره  به رده وام په ره شیان پێ بدرێت.
  بارهێنان������ی هاوڕێیان������ی پێش������مه رگه ، به تایب������ه ت ئه و 
هاوڕێیانه ی كه  خوازیاری كار له گه ڵ منااڵن وه ك راهێنه ری 
من������اڵ و ناردنیان ب������ۆ باخچه ی س������اوایان... ئه مه  خۆی 
له خۆی������دا بۆته هۆی ئه وه ی ژوماره یه كی زۆرتر له  هاوڕێیان 
بتوانن به تێگه یش������تنێكی بنه مایی و دروس������ت له وباره یه وه ، 

یارمه تیده رمان بن.



  سوس������ه ن به هار: له م قسه وباسه دا ده مهه وێ له گه ڵ خۆم 
بتانبه م بۆ سه فه ر، سه فه رێك بۆ ئێران. ده مێك ساڵ له وه پێش 
له  دۆس������تێكی س������وئێدیم بیس������ت كه  گوڵی الله  یه كه مین 
جار له  ئێرانه وه  بۆ ش������وێنه كانی دیكه ی دنیا هه نارده  كرا؛ 
ئێرانێ������ك كه  گوڵی الله ی چلچرای یه كێك له  كه م وێنه ترین 
گوڵه  جوانه كانی جیهانه  و بیره مه ندانی بووتانیك هه وڵ بۆ 

پاراستنی ده ده ن!
  زۆرێك ل������ه  گوڵه كانی كۆمه ڵگای ئینس������انی له  ئێران، 
نه پش������كوتوو هه ڵ������ده وه رن؛ ده كه ون������ه  داوی ئیعتی������اد ب������ه  
ماده سڕكه ره كان، له شفرۆش������ی ده كه ن، ده بن به  كارتۆن خه و 
و له س������ێداره  ده درێن، ئافتاوه  ده كه نه  ملی������ان و له  كوچه  و 
كۆاڵنی ش������اردا نومایش������یان ده ده ن، ته نانه ت ژماره یه كیان 
به ر ل������ه وه ی بگه نه  ته مه نی هه ژده  س������اڵ چاوه ڕێی په تی 
س������ێداره  ده كه ن، ژماره یه كی دیك������ه ی مندااڵنی ژێر هه ژده  
ساڵیش له  ژێر گوشاری یاس������ای دژی منداڵی كۆماری 
ئیس������المیدا مه جالیان بۆ هه ڵمژینی هه وایه كی ئازاد و پاك 
و ب������ێ گه رد نه ماوه ت������ه وه  و ده رگای هه ڵمژینی هه وایه كی 
ئازادیان به سه ردا داخراوه  و له  بارودۆخێكی گه لێك دژوار و 
پر مه ینه تدا بۆ" هه ڵمژینی" منداڵی، شیره ی گیانی بچووك 

و نازداریان ده ده ن.

  ئ������ه وه  ل������ه  حاڵێكدایه  كه  ئێران واڵتێك������ی ده وڵه مه نده . له  
نێو ده ریای نه وت و گاز، كانه كانی فلیز و س������ه رچاوه كانی 
سروش������تیدا هه ڵكه وتووه . كێش������ه ی س������ه ره كی مندااڵن له  
ئێران ه������ه ژاری كۆمه ڵگا نییه ، به ڵكوو قازانج په ره س������تی 
و چاوچنۆكی س������ه رمایه داران بۆ كه ڵه كه  كردنی سه رمایه  
له  رێگه ی كێش������انی ش������یره ی گیانی زۆربه ی هه ره زۆری 

كۆمه ڵگاوه یه .
  ب������ه  چاوگێڕانێكی كورت به س������ه ر بارودۆخی مندااڵن له  
ئێران، قوواڵیی بێ مافی بێ سنووری مندااڵن له  ئێرانمان 
بۆ روون ده بێته وه . به  ڕاستی مندااڵن له  ئێران له  بیركراوترین 
مندااڵنی جیهانن. من پازده  س������اڵ له وه پێش له  حاڵێكدا ئه و 
قسه مه  كرد كه  به ده ستهێنانی هه واڵێكی كورت سه باره ت به  
دیارده ی مندااڵنی كار و مافی مندااڵن له  ئێران به  دژواری 
هه ڵكه ندنی زه وی و گه یش������تن به  مه وادی مه عده نی بوو. 
به اڵم ئه مڕۆكه  یه ك������ه م، به رینایی دیارده ی كاری مندااڵن 
له  ئێران ب������ه  پێچه وانه ی زۆربه ی واڵتانی جیهان كه  كاری 
مندااڵن تێیاندا به  ش������ێوه ی به رباڵو بووه  و تا ڕاده یه ك كه م 
بۆه ت������ه وه ، ره وتێكی روو له  به رز بوونه وه ی به خۆیه وه  گرتووه ؛ 

   ئه م بابه ته  ده قی وتاری" سوس���ه ن به هار" هه ڵس���وڕاوی به رگری 
له  مافی مندااڵنه  له  كۆنفرانسی) ئه نجومه نی به رگری له  مافه كانی 

كرێكاران له  ئه مریكا( له  رێكه وتی 28 تا 31 ژوالی 2012. 

  ئ���ه و له و بابه ت���ه  دا الیه نه  جۆراوجۆره كان���ی ژیانی مندااڵن له  
ئێرانی داوه ته  به ر باس و لێكۆڵینه وه .

و: دايكی هانا

له بیرم مه كه ن!
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دووهه م، له  ژێر كاریگه ری مه یل و س������ه رنجی ژماره یه كی 
زۆرتر له  تێكۆشه رانی بزووتنه وه  كۆمه اڵیه تیه كان به رو  مافی 
منداڵ و بزووتن������ه وه ی هه ڵوه ش������اندنه وه ی كاری مندااڵن؛ 
هه لومه رجێكی وه ها ره خس������اوه  كه  ئێمه  له گه ڵ كه مبوونی 
زانیاری و هه واڵ له و بواره دا به ره وڕوو نین. به  پێچه وانه وه ، 
زۆربوونی ئه و هه وااڵنه یه  كه  دڵه كان، نیگه ران و فرمێس������ك 
ده خات������ه  نێو چاوان و ئه ندیش������ه  و هزر په رێش������ان ده كات و 
پێویس������تی به یه كه وه  گرێدانی گ������ڕ و تینی پرژ و باڵو بۆ 
پێكهان������ی ئاڵوگۆڕ له  بارودۆخی من������دااڵن زیاتر له  هه ر 

كاتێكی دیكه  ئاشكرا ده كات.
  من������دااڵن له  ئێران له  زه لكاوی ب������ێ مافیدا په له قاژه یانه  
و له  گه نكاوی هه ژاری و ئیعتیاد و له شفرۆش������ی و كاری 
ئیجباری، بێ سه وادی و ده ستهه ڵگرتن له  خوێندندا له  الیه ن 
كۆمه ڵگای گه وره س������االر و منداڵ ئ������ازاره وه  له  ده ورانێكی 
بێ كۆتایی������دا به ره و ئه وپه ڕی تاریكی پ������اڵ پێوه نراون. له  
زه مه نێك������دا كه  پێش������كه وتنی كۆمه ڵ������گای مرۆڤایه تی له  
هه موو بواره كانی تێكنۆلۆژی، پزیش������كی و فه رهه نگی و 
گه ش������ه ی مافی منداڵ و هه ڵوه شاندنه وه ی كاری منداڵ و 
په سه ند كرنی یاساكان و په یماننامه كان به  قازانجی مندااڵن 
هه نگاوی گه وره ی هه ڵگرتووه ، بارودۆخی مندااڵن له  ئێران 
ل������ه  هه موو بواره كانی كۆمه اڵیه تیدا تا ئه و جێگایه ی كه  به  
یاس������ا، داب و نه ریت و بایه خه كانی كۆمه ڵگا و به  تایبه تی 
ده س������ه اڵتی سیاسی ده گه ڕێته وه ، س������ه مبولی جینایه ت له  

دژی مرۆڤایه تی بچووكه .
  ئه وه  راس������ته  كه  دیارده ی منداڵی پێویستی به  تێڕوانینی 
وردی زیاتر هه یه ، به اڵم مندااڵن دیارده  نین؛ مرۆڤگه لێكی 
زیندوون و پێویستیان به  زۆرترین هه ست و چاوه ڕوانی هه یه .
   دنی������ای مندااڵن له  ئێران گه لێ������ك لێڵ و تاریكه  و من 
ده مه وێ ل������ه م مه جاله  كورته دا بتانبه م بۆ س������ه فه ر. با بۆ 
روون كردن������ه وه ی تاریكی و بێ په نایی مندااڵنمان چرایه ك 
هه ڵبكه ین. ئیزن بده ن كه  س������ه فه ره كه م له  س������ی ساڵ له وه  
پێشه وه  ده ستپێبكه م، ئه و كاته ی كه  كۆماری ئیسالمی هاته  
سه ر كار و سه ره تایی ترین مافی مندااڵن، واته  مافی ژیان 

و تێپه ڕ كردنی منداڵی لێ زه وت كردن.
كوش������تاری به كۆمه ڵی ئاواییه كانی قارنێ و قه اڵتان و وێنه  
دڵهه ژێنه كان������ی مندااڵنی قۆنداقی ل������ه و ده وره یه  یه كه مین 
پێشێل كاریه كان له  دژی منداڵ و زه وت كردنی مافی ژیان 

له وان له  الیه ن كۆماری ئیسالمی بوو.
  به  ده س������تپێكردنی شه ڕی ئێران و عێراق و سه ربازگرتنی 
ئیجب������اری ئایده ئۆلۆژیكی ل������ه  مندااڵن كه  ب������ه  به ڵێنی 

به هه ش������ت و كلیل له  مل بوون به  گۆشتی به رده م تۆپی ئه و 
شه ڕه  كۆنه په ره س������تانه یه  و خولقاندنی تراژێدیای "حسه ینی 
فه همی������ده كان" كه ل������ه  نه زانیدا بوون به  ئه ندامی به س������یج، 
یه كه مین سیاسه ته كانی رژیمی ئیسالمی له  دژی مندااڵن 
رێكخرا. بۆ ئه م مه به س������ته ش له  مه دره س������ه كاندا ته بلیغاتی 
ئایینی به  وه عده ی به هه شت بۆ شۆردنه وه ی بیر و مێشكی 
مندااڵن به سه ر ئه واندا رووخا. ئه و ته بلیغات و رێكخستنانه  
تا ئێستاش درێژه ی هه یه ، به  ش������ێوه یه ك كه  ده خه ڵمێندرێت 
ئێس������تاكه له  ئێراندا  النیكه م چوار ملیۆن منداڵ ئه ندامی 

به سیج بن. 
  به ڵگه كان نیش������انی ده ده ن كه  له  ماوه ی 8 ساڵی شه ڕی 
ئێران و عێراقدا، زیاتر ل������ه  55٠ هه زار منداڵی ژێر هه ژده  
س������اڵ بۆ به ره كانی ش������ه ڕ نێردراون، كه  سی و شه ش هه زار 
كه سیان كوژراون و سێ هه زار و سه د و سی و پێنج كه سیش 

بریندار بوون.

" سوسه ن به هار" 
به رێوه به ری ماڵپه ری )داروه گ( 

http://www.darvag.com
كه  له  ب���واری ئه ده بیاتی مندااڵن و 

تازه الوان دا كار ده كات
زۆرێك له  بابه ته كانی ئه م فایله  له  

ماڵپه ری »داروه گ«  وه رگیراوه 
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  س������اڵی 6٠ س������اڵێكی نوێ له  كوشتاری ئایده ئۆلۆژیكی 
كۆماری ئیس������المی بوو. ساڵی زیندانی كردن، ئه شكه نجه  
و ئیعدامی هه زاران منداڵی ژێر هه ژده  س������اڵی الیه نگری 
رێكخراوه  سیاس������یه  چه پ������ه كان و رێكخ������راوی موجاهیدین 
منداالنێك كه  به  تاوانی بیروب������اوه ڕی جیاواز، باڵوكردنه وه  
و فرۆش������تنی گۆڤار، نووسینی دروشم به سه ر دیواره كان، له  
خۆپیشاندانه كاندا گیران و به هۆی خۆڕاگری و نه كردنه وه ی 
لێوی رازداریان له  ته مه نی س������ێزده ، چوارده ، پازده ، شازده  و 
ته نانه ت دوازده  س������اڵیدا ئیعدام كران. ساڵی شه ست هه روه ها 
س������اڵی زیندانی بوونی مندااڵنی كه م ته مه نه ، س������اڵی له  
دای������ك بوون������ی ژماره یه كی زۆر منداڵه  ل������ه  زیندانه كاندا و 
ساڵی مردنی مندااڵن له  سكی دایكیان به هۆی ئه شكه نجه  
و عه فونه ت������ی دایكه كانیان له  زیندان������ه . به ڵێ، كۆماری 
ئیسالمی هه ر له س������ه ره تاوه  شمشێری دوو سه ری خۆی له  

رووه وه  بۆ مندااڵن كێشابوو.
  به اڵم، ئه م كرده وانه  هێشتاش ته عبیر و ته فسیری شه فاهی 
له  یاسای شه رعی و مه ده نی و كونوانسیۆنه كانی پێوه ندیدار 
به  مافه كانی مندااڵن بوو، كه  له  س������اڵه كانی پاش په سه ند 
كردنی و به ش������ێوه ی یاس������ایی به كرده وه  ده رهات. له  حاڵی 
حازردا، ئێران ته نیا واڵتێك������ه  كه  له  مه یدانی جۆراوجۆری 
كۆمه اڵیه تیدا به  ش������ێوه ی راس������ته وخۆ ل������ه  دژی مندااڵن 
یاس������ای هه یه . به  هاتنه س������ه ركار و درێژه ی ده س������ه اڵتی 
كۆماری ئیس������المی، ئه و یاسایانه ی كه  پێشتر له  منبه ری 
مزگه وته كان به  ش������ێوه ی ئایده ئۆلۆژیك ته بلیغ ده كرا، بواری 

یاسایی گرت به خۆیه وه.

  پێكهاته ی ته منی مندااڵن
  ئاماری س������ه رژمێری ساڵی 1375 نیش������انی ده دات كه  
بیس������ت و حه وت له سه د له  دانیش������توانی ئێران به  گشتی) 
له و كاته دا ئاپۆره ی كۆمه ڵگای ئێران شه س������ت ملیۆن كه س 
بووه (، له  نێوان ده  تا نۆزده  س������اڵی دان. پازده  له سه دیان له  
نێوان ده  تا چوارده  س������اڵ و دوازده  له سه دیش������یان له  نێوان 
پازده  تا نۆزده  س������اڵیدان. به  واتایه كی دیكه ، له  نێو گشت 
جه معیه تی ئێران له  س������ه ره وه ی ته مه نی ده  ساڵه  و به رزتردا، 
)واته  چل و پێنجه م ملیۆن كه س( س������ی و پێنج له س������ه دیان 
له  نێوان ته مه نی ده  تا نۆزده  س������اڵیدان. ئه وه  نیشانه ی الو 
بوون و به  واتایه كی وردتر منداڵ بوونی دانیشتوانی ئێرانی 

ئه مڕۆیه . 
  ل������ه  جوگرافیای مندااڵنه ی كۆمه ڵگای ئێرانیش������دا، له  
نێو گش������ت دانیش������توانی له  نێوان ده  تا نۆزده  ساڵدا،) واته  

شازده  ملیۆن كه س( زیاتر له  پێنج له سه دیان النیكه م جارێك 
هاوس������ه رگیریان كردووه . له و رووه وه  ده بێ دانی پێدابنێین كه  
له  س������اڵی 1375دا، نزیكه ی نۆس������ه د و سی هه زار منداڵ 
خوازراو یان نه خوازراو به رپرساریه تی پێكهێنانی بنه ماڵه یان 

وه ئه ستۆ گرتووه . 

  كۆماری ئیسالمی و دیارده ی مندااڵن
  به  پێی كۆنوانس������یۆنی مافی مندااڵن، په س������ه ندكراوه ی 
بیس������ته می نۆڤامبری 1989، هه موو كه سانی ژێر هه ژده  
س������اڵ منداڵ به  ئه ژمار دێن. كۆماری ئیسالمی له  ساڵی 
1995دا ئه و كۆنوانس������یۆنه ی ئیمزا ك������ردووه . به و واتایه ی 
كه  ئ������ه و په یماننامه  نێونه ته وه ییه  ده كاته  بناغه ی یاس������ای 
كار و باری پێوه ندیدار به  مندااڵن؛ به اڵم به  پش������ت به ستن 
به  ئیختیار له  یه كخس������تنی ئه و كۆنوانس������یۆنه  له گه ڵ به  
ن������او "داب و نه ریت"ه كانی كۆمه ڵ������گا، كه  هه ر له  یه كه مین 
خاڵه كانی ئه و كۆنوانسیۆنه دا ئه رز تا ئاسمان و له  سه ده كانی 
ناوه ڕاس������ته وه  تا به  ئه مڕۆ جیاوازی هه یه  ، پێشێلی كردووه . 
بۆ روون كردنه وه ی ئه و راستیه  ئاماژه  به و خااڵنه ی خواره وه  

پێویسته .

  پێدۆفیلیزمی ره سمی
  ته بس������ه ره ی یه ك������ی م������اده ی ده ی یاس������ای مه ده نی، 
په س������ه ندكراوه ی 136٠ی مه جلیسی ش������وڕای ئیسالمی، 
ته مه ن������ی بلوغی بۆ منداڵی كچ ، نۆ س������اڵ و بۆ منداڵی 
كوڕ، پازده  س������اڵی دیاری كردووه . ئه و بارودۆخه  به  واتای 
ئێزن پێدان به  هاوسه رگیری مندااڵنی كچ و كوڕه . به اڵم له  
مانای ش������ه رعیدا، بلوغ به  واتای گه شه  كردنی به  ته واوی 
نییه . به  پێی یاس������ای ئیس������المی منداڵی كچی 9 ساڵه  
ده كه وێته  به ر ده ستدرێژی ره سمی، به اڵم مافی ئه وه ی نییه  
كه  خاوه نی مڵك و ماڵ وه  یان به رهه مه كان و ده س������تڕه نجی 
خۆی بێت، چونكوو باڵغ بوون به  واتای ره ش������ید بوون نییه . 

له و باره یه وه  شه ریعه تی ئیسالم ده ڵێت :
  "بلوغ كاتێكه  كه  هێزی جه س������ته یی منداڵ گه شه  ده كات، 
ئاماده ی پێوه ندی سێكس������ی و منداڵبوون ده بێت و به  س������ێ 

تایبه تمه ندی خواره وه  ده ناسرێته وه  :
_چڕوپڕ بوونی مو به  به ری مرۆڤ؛

_هاتنه  ده ره وه ی مه نی؛
_ته مه ن������ی بلوغ له  منداڵی كچدا 9 س������اڵه  و له  منداڵی 

كوڕدا 15 ساڵه .
  به  پێی یاس������اكانی كۆماری ئیس������المی منداڵ نه  وه ك 
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ئینس������انێكی س������ه ربه خۆ، به ڵكوو وه ك به رهه می مامه ڵه  و 
هاوسه ر گیریی چاوی لێده كرێ و له  چوارچێوه ی ئیسالمدا 
مافی بۆ دیاری ده كرێت. یاس������اكانی ئیسالمی به  ره سمی 
ب������ۆ ئه و مندااڵنه ی كه  له  ده ره وه ی چوارچێوه ی زه واجدا له  

دایك ده بن هیچ مافێك ناناسێت. 
  عوله مای ئیس������المی هۆكاری سه رنج پێنه دان به  منداڵی 
ل������ه  دایك بوو له  ده ره وه ی ئیزدواج دێننه وه  بۆ ته مێ كردنی 

دایك و باوك و ترساندنی كۆمه گا له  پێوه ندی نامه شروع.

  هاوسه رگیری مندااڵن له  ئێران
   فه رش������یدی یه زدانی لێكۆڵه ر و هه ڵس������ووڕاوی دیفاع له  
مافی منداڵ به  پشتبه ستن به  ساڵنامه ی ناوه ندی ئاماری 

ئێران له  ساڵی 1385 ده ڵێت :
   " هه شس������ه د و چل و هه ش������ت ه������ه زار منداڵی ئێرانی 
زه واجیان كردووه . ئه وه  له  حاڵێكدایه  كه  ئاماره  ره سمیه كان له  
ساڵی رابردوودا ئه م رێژه یه  سی هه زار بابه تی هاوسه رگیری 
راده گه یه ن������ن، كه  به رده وام له  الیه ن كاربه ده س������تانی خودی 
رژیم������ه وه  به درۆ ده خرێته وه . به اڵم ئه م لێكۆڵه ره  رایگه یاندووه  
كه  نزیكه ی حه وت له س������ه ی مندااڵن ل������ه  ته مه نی هه ژده  
س������اڵیدا هاوسه رگیریان كردووه . ئه وه  به  واتای هاسه رگیری 
هه شس������ه د و چل و هه شت هه زار منداڵه . حه وسه د و په نجا 

هه زار كه سیان كچ و ئه وانی دیكه  كوڕن." 
  ده بێ سه باره ت به  ئێران له  ئاماره كان ورد بینه وه . واته ی ئه و 
ئاماره  به  زمانێكی ساكار ئه وه یه  كه  یان ئه و نه وه د و هه شت 
هه زار كوڕه ی كه  له  ته مه نی منداڵیدا هاوسه رگیریان كرووه ، 
چه ند هاوس������ه ری بچووك و ره نجوریان هه یه  یان مندااڵنی 
كچ له  الیه ن پیاوانی گه وره  س������اڵه وه  م������اره  كراون، كه  ئه م 

دووهه مه یان زیاتره . 
  ب������ه  پێی ئه و راپۆرته ، له م ژماره یه  بیس������ت و پێنج هه زار 
كه سیان ته اڵقیان سه ندووه ، كه  پازده  هه زار و شه سه د كه سیان 
كوڕن و ئه وانی دیكه  كچن. یازده  هه زار و هه شسه د كه سیش 
هاوس������ه ره كه ی مردووه . راپۆرته كان پێكهاته ی ره گه زی ئه و 
كه س������انه ی كه  مردوون نیش������ان ناده ن، به اڵم به  دڵنیاییه وه  
"هاوس������ه ره كان" و "دایكانی بچووك" زۆرترینی ئه و كه سانه ن 
كه  به هۆی ده س������تدرێژی به  جه سته یان گیانیان له ده ستداوه . 
به  پێی ئه و راپۆرته ، چوارسه د و نه وه د هه زار كه س له  كۆی 
مندااڵنی شاری هاوس������ه ریان هه یه  و له  دێهاته كاندا زیاتر 
له  پانس������ه د و س������ی و پێنج هه زار منداڵ هاوسه ریان هه یه . 
له و ژماره یه ، سێسه د و دوازده  هه زار منداڵ كچن و ئه وانی 
دیكه  كوڕن. به م پێیه  هه ش������ت له سه دی مندااڵن له  شار و 

شه ش له س������ه دی مندااڵنی له  ئاواییه كان زه وجیان كردووه . 
شه ست و دوو هه زار كه سیشیان له  ژێر ته مه نی 14 ساڵیدان. 
فه رشیدی یه زدانی جه خت ده كاته وه  كه  پازده  هه زار منداڵی 
ژێر هه ژده  ساڵ ته اڵقیان سه ندووه  و ئه و ژماره یه  له  شاره كاندا    
ده گاته  ده  هه زار كه س. ناوبراو ئاماژه  به  بابه تێكی دڵته زێن 
ده كات، ئه ویش چوارده  هه زار و سێسه د منداڵی دانیشتووی 
دێهاته كان كه  ته اڵقیان س������ه ندووه . له  كۆی شه س������ت و دوو 
هه زار منداڵی ده  تا چوارده  ساڵ كه  زه واجیان كردووه ، چل 
و س������ێ هه زار كه سیان منداڵی كچن و ئه وانی دیكه  كوڕن. 
فه رشیدی یه زدانی وێڕای ئاماژه  به  یازده  هه زار و پانسه د 
منداڵی كوڕی جیابووه وه ی دانیشتووی دێهاته كان، له  بیری 
ناباته وه  كه  سێ هه زار و پانسه د كه سیش كچ بوون. ئه وه  له  
حاڵێكدایه  كه  له  كۆی ده  هه زار منداڵی ته اڵق س������ه ندووی 
دانیشتووی ش������اره كان، شه ش هه زار منداڵیان كچن و چوار 
هه زار كه سیان كوڕن. فه رش������یدی یه زدانی ده ڵێت :" چوار 
هه زار منداڵ له  دێهاته كاندا هاوسه ره كانی خۆیان ده ستداوه ، 
كه  دوو هه زار و سێس������ه د كه س������یان كچن و هه زار و س������ه د 

كه سیان منداڵی كوڕ بوون."
  دیارده ی" بێ هاوس������ه ری" یان نیس������به تی ره گه زی بێ 
هاوس������ه ر نیش������انی ده دات كه  زیاتر له  شه ست له سه دی بێ 
هاوس������ه ری له  نێو مندااڵنی ژندا باوه . به  واتایه كی دیكه ، 
په نجا و چوار له س������ه دی بێ هاوس������ه ری له  ته مه نی ده  تا 
چوارده  ساڵی و شه ست و شه ش له سه دی بێ هاوسه ری له  
ته مه نی 15 بۆ نۆزده  ساڵی له  نێو ژناندا باوه . هه روه ها "بێ 
هاوس������ه ری" زۆربه ی ژنانی ته مه نی پازده  بۆ نۆزده  ساڵی 
باوه . هه روه ها كورت ماوه  بوونی ده ورانی بێ هاوس������ه ری" 
پیاوی منداڵ" و ماننه وه ی خوازراو یان نه خوازراوی" ژنی 
منداڵ" له  ده وره ی بێ هاوسه ری له  الیه كه وه  و هاوسه رگیری 
س������ه ر له نوێی پیاوی منداڵ یان پیاوانی سه ره وه ی ته مه نی 
تا نۆزده  س������اڵ له گه ڵ ئه و ژنانه ی ك������ه  هه رگیز زه واجیان 
نه كردووه  یان دووش������یزه كان و نه ره خس������انی ئه و ده رفه ته  بۆ 
"مندااڵنی ته اڵقدراوی) ژن _منداڵی بێ هاوس������ه ر(، كه  
زۆربه یان به هۆی نه بوونی په رده ی به كاره ت و گرینگیدان به  
كولتووره  كۆنه په ره ستانه یه  له  الیه كی دیكه وه ، بووه ته  هۆی 
چوونه س������ه ره وه ی رێژه ی ژنی منداڵی بێ هاوسه ر له  چاو 
پیاوی منداڵی بێ هاوسه ر. به م شێوه یه  لێره شدا ده بینین كه  

چلۆن منداڵی كچ له  ژێر سته می ره گه زیدا ره نج ده بات.

  كۆماری ئیسالمی و كاری منداڵ
  به  پێی ئاماری ره سمی، نزیكه ی سێ و نیو ملیۆن منداڵ 
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له  خوێندن بێبه ش كراون! بێگومان یه كه مین پرس������یارێك كه  
ده گاته  مێشك، ئه وه یه  كه  ئه م ژماره یه  له  مندااڵن له  كوێ 
ده ژین؟ و چی ده كه ن؟ به  پێی ئاماری سه رژمێری كۆماری 
ئیس������المی له  كۆی كه س������انی ده  تا نۆزده  ساڵ، نزیكه ی 
دوازده  له سه دیان له  بواری ئابووریدا به  چاالك ناوبراون، كه  
حه فتاوپێنج له سه دیان كار ده كه ن و بیست و پێنج له سه دیشیان 
بێكارن. له و س������ه رژمێریه دا، نزیكه ی سێسه د و حه فتا هه زار 
منداڵی ژێر پازده  ساڵ له  واڵتدا تۆمار كراون. له م نێوانه دا، 
بیست هه زار منداڵی كار له  تاراندا تۆمار كراوه . ئه و رێژه یه  
له گ������ه ڵ ئاماره كانی دیكه  نایه ت������ه وه . زۆرێك له  ئاماره كان 
باس له  حه وس������ه د هه زار منداڵی كار ده كه ن." ئه نجومه نی 
پشتیوانی له  مافی مندااڵن" ئاماژه  به  نزیك به  یه ك ملیۆن 

و هه شتسه د هه زار كه س ده كات.
  " یونیس������ێف" مانگی خاكه لێوه ی ساڵی رابردوو ژماره ی 
منااڵنی كاری سه ر ش������ه قامی له  ئێران له  نێوان چوارسه د 
ه������ه زار تا یه ك ملیۆن كه س خه ماڵندووه ؛ ئه وه  له  حاڵێكدایه  
كه  به  پێی ئاماری ره سمی كۆماری ئیسالمی، ئه و رێژه ی 
له سه رتاس������ه ری  واڵتدا له  دووسه د هه زار كه س زیاتر نییه . 
جگه  له  مه یلی كاربه ده س������تانی ده وڵه تی س������ه باره ت به  كه م 
نیش������ان دانی ئاس������تی كار منداڵ، یه كێك له  گرینگترین 
كێش������ه وگرفته كان له و بواره دا، نادیاربوونی ته عریفی منداڵ 
و كاری منداڵه . به  وته ی س������كرتێری گشتی "ئه نجومه نی 
پش������تیوانی له  مافی منداڵ"، له  ئێراندا زیاتر له  نۆس������ه د 
ه������ه زار ك������چ كاری ناوماڵ ده كه ن، كه  ب������ه  پێی ته عریفی 
"یونیس������ێف"، منداڵن، به اڵم له  زوومره ی ئاماری مندااڵنی 
كار به  ئه ژمار نایه ن. فه رش������یدی یه زدانی ده ڵێت :" به  زیاد 
كردنی ئه م ژماره یه  به  مندااڵنی كار، ژماره ی ئه وان دوو و 

نیو ملیۆن كه سیش ده به زێنێت."
  هه واڵنێ������ری حكومه ت������ی " ئیلنا" له  رێكه وتی بیس������ت و 

دووهه می گواڵنی 1389دا رایگه یاند، كه :
" رێكخ������راوی دابی������ن كردنی كۆمه اڵیه تی ب������ه  ده ركردنی 
ویژه نامه یه ك به  بۆنه ی هه فته ی كاریگه ر، هه موو ئه و یاسا 
و كۆنوانسیۆنانه ی كه  ئێران سه باره ت به  پشتیوانی له  مافی 
مندااڵن به  ره سمی ناسیویه ، پێشێلی كردووه . له و گۆڤاره دا 
وێن������ه ی دوو منداڵی كرێ������كاری كوره خانه  له  ئاس������تێكی 
گه وره دا و به م ته وزیحه ) ئ������ای مناڵه كان، باش زانیتان كه  
سه رمایه ی هه تاهه تاییه  كار( باڵو كراوه ته وه ، كه  به  ساده یی 
چه ند رسته ، هه موو یاسا و ریساكانی نێونه ته وه یی دیفاع له  

مافی مندااڵنی پێشێل كردووه ."
" ئای مناڵه كان، باش زانیتان كه  س������ه رمایه ی هه تاهه تاییه  

كار" واته  پش������تیوانی ره سمی ناوه نده كانی ده وڵه تی له  كاری 
مندااڵن؛ واته  ش������ه رعیه ت دان به  كۆیله تی ئه وان؛ ده س������ت 
هه ڵگرتن له  خوێندنی ئه وان، واته  دیفاع له  س������ه رمایه داران 
كه  له  بابه ت  كاری ئه و مندااڵنه  قازانج ده كه ن. ئه و راستیه  
كاری مندااڵن له  ژێر ده سه اڵتی كۆماری ئیسالمی نیشان 

ده ده ات.
  به كار گرتنی من������دااڵن، به ردی بناغه ی بێ مافی بێ 
س������نووری ئه وان له  بواره كانی دیكه ی ژیانی كۆمه اڵیه تی 
دای������ه . مندااڵنێك كه  ده بێ له  ئه منیه ت و ریفاه و ش������ایی 
و خوێن������دن به هره مه ن������د بن، ل������ه  سه رتاس������ه ری جیهانی 
سه رمایه داریدا وه ك كۆیله ی هه رزان و سه ربازانی بچووك و 
ئاسیب په زیری ئه رته شی زه خیره ی كار له گه ڵ بێكار كردنی 
به رباڵوی كرێكاراندا، به  دڕندانه ترین ش������ێوه  و له  دژوارترین 
بارودۆخدا ده چه وس������ێنه وه  و كاریان لێ ده كێشنه وه . نیزامی 
سه رمایه داری سه رچاوه ی كاری منداڵه  و دیارده ی جیهانی 
بوونی س������ه رمایه  په ره ی پێ داوه . داسه پاندنی هه ژاری و 
چاره ره ش������ی زیاتر به  س������ه ر چینی كرێكار و چه وساننه وه  و 
به كارگرتنی له شی ناسكی مندااڵن بۆ كار، ئه وه یه  مژده ی 
جیهانی مۆدێڕنی س������ه رمایه داری بۆ زۆربه ی هه ره زۆری 

هاواڵتیانی.
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  كاری مندااڵن له  ئێرانیش هه ر له  نیزامی سه رمایه داری 
و چاوچنۆكی سه رمایه دارانه وه  س������ه رچاوه  ده گرێت. به اڵم 
تایبه تمه ن������دی كاری من������دااڵن له  ئێرانی ژێر ده س������ه اڵتی 
كۆماری ئیس������المی له  داب و نه ریت و یاس������ا و ریس������ای 
حكومه تیش س������ه رچاوه  ده گرێت. ماده ی س������ی و حه وتی 
كۆنوانسیۆنین مافی منداڵ و په یماننامه ی سه د و هه شتا و 
دووی رێكخراوی جیهانی كار، هه ر دووكیان له سه ر قه ده غه  
كردنی كاری منداڵ پێداگری ده كه ن و كۆماری ئیسالمیش 
ئه م په یماننامانه ی له  ساڵه كانی 1995 و 1999دا ئیمزای 
كردووه . ئیمزا كردن������ی ئه و په یماننامانه  به  واتای ده خاڵه ت 
دانی له  مه وادی یاس������ایی و به كرده وه  ده رهێنانیه تی. قسه  
له سه ر چاوه ڕوانی له  ده وڵه تی كۆماری ئیسالمی سه باره ت 
به  پێبه ند بوون به  به ڵێنیه كانی نییه ، به ڵكوو په رده  هه ڵماڵین 
له س������ه رفریوكاری و فێڵ و ته ڵه كه كانی ده وڵه تی ئێرانه  له  
به رچاوی بیرو رای گش������تی و سوئیستفاده  له  ئیمكاناتێكه  
كه  له  الی������ه ن ناوه نده كانی وه ك "رێكخ������راوی جیهانی كار" 
و "یونیس������ێف" خراوه ته  ئیختیاری. هه روه ه������ا له  قاو دانی 
ناته بای������ی و ناكۆك������ی ته عریف������ه كان و لێكدانه وه كانی ئه م 
ناوه ندانه  س������ه باره ت ب������ه  نیس������بیه تی فه رهه نگی و حه قی 
یه كخستنی ئه و كۆنوانس������یۆنانه  له گه ڵ یاسا و ریساكانی 

ده وڵه تانێكی وه كوو ئێرانه ، كه  گوایه  به  مه به ستی هاندانی 
ده وڵه ته كان بۆ قه بووڵ كردنی ئه و په یماننامانه  ده كرێت. له  
راس������تیدا ش������تێك نییه  بێجگه  له  ئاوه ڵه  كردنی ده ستی ئه م 
ده وڵه تانه  له  چه وس������اننه وه ی مندااڵن و پێش������ێل كردنی به  
ئاش������كرای مافی ئه وان. به  پێی ماده ی هه شتا و چواری 
یاس������ای كاری كۆماری ئیسالمی و به  پێی په یماننامه ی 
سه د و هه ش������تا و دوو، كاری مه ترسیدار بۆ مندااڵنی ژێر 
پازده  س������اڵ قه ده غه یه . به اڵم به  ته بسه ره ی سه د و حه فتا و 
نۆی هه ر ئه م یاس������ایه ، هه موو ئه وانه  ده چێته  ژێر پرسیار. 
ئه و ته بس������ه ره یه  ده ڵێت كه  كارگاكانی بچووكی بنه ماڵه یی 
له و یاس������ایه  مه عاف������ن، هه روه ها كاره كان������ی ده وڵه تی. له و 
رووه وه  كه  له  یاس������ای شه رعی ئیس������المیدا، كاركردن" باب 
االجاره "یه ، دایك و باوك وه ل������ی منداڵ و خاوه ن ئیختیاری 
ئه ون، ئه گ������ه ر به  ره زامه ندی باوك ئه و كاره  بكات، یاس������ا 

مافی ده ستێوه ردانی نییه .

  جۆره كانی كاری مندااڵنی كار!
" س������ه ید محه م������ه دی جه هرۆم������ی"، وه زی������ری كاروباری 
كۆمه اڵیه ت������ی رژی������م له  دووس������ه د و ن������ه وه د و پێنجه مین 
كۆبووه ی س������ااڵنه ی" رێكخراوی جیهانی كار" رایگه یاند: 
مندااڵنی كار له  ئێران بیس������ت و ش������ه ش جۆر كار ده كه ن. 
ناوبراو پشتیوانی جیدی كۆماری ئیسالمی له  به رنامه كانی 
ده بیرخان������ه ی" رێكخراوی جیهان������ی كار" له  پێوه ند له گه ڵ 
قه ده غ������ه  كردنی كاری من������دااڵن و هاوكاری له گه ڵ" ئای 
پی ئی سی" راگه یاند. به اڵم قسه یه ك كه  جه نابی وه زیر له  
بیری چۆه ته وه  ئه وه یه  كه  كۆماری ئیس������المی و جه نابیشی 
وه ك وه زیری كاری ئه و رژیمه ، هۆكاری سه ره كی بارودخۆی 
تراژیكی كاری مندااڵن له  ئێرانن. ش������ایه تیش به  ش������ێوه ی 
باوی پارێزه رانی سه رمایه داری تاوانی كاری مندااڵن بخاته  
ئه ستۆی كولتور و داب و نه ریتی بنه ماڵه كان! به اڵم جه نابی 
وه زی������ر! له  بی������ری چوه ته وه  كه  ئ������ه وه  فه رهه نگ و داب و 
نه ریتی خ������واره وه ی كۆمه ڵگا نییه  كه  ل������ه  ئێراندا مندااڵن 
به كار ده هێنن، به ڵكوو به  هۆكاری ئابووری سه رچاوه گرتوو 
له  بێ كیفایه تی ده وڵه تی س������ه رمایه داری و داس������ه پاندنی 
دواكه وتووانه ترین یاس������ای سه ده كانی ناوه ڕاست با پاڵپشتی 
ش������ه ریعه تی ئیسالمی به  زه بری س������ه ركوت، ئه شكه نجه  و 
هه ڕه شه  و ئیعدام به س������ه ر كۆمه ڵگایه  كه  مندااڵنی ئێرانی 
كردووه  به  كۆیله ی كرێگرته  و بێ ماف ترین و له بیركراوه ترین 

مندااڵنی جیهان.
  ئاس������تی كاری منداڵ زۆر به رب������اڵو و بارودۆخی كار و 
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ژیانی ئه وان گه لێك مه ترس������یداره . سه دان هه زار منداڵ له  
ئێراندا كاری كرێگرته  ده كه ن. مندااڵن له  ئێران له  بیس������ت 
و شه ش بابه تی كاری مه ترس������یداردا، ته نانه ت له  ته مه نی 
5 ساڵیش������دا كار ده كه ن. كار ل������ه  كارگاكان و كارخانه كانی 
به رهه مهێنه ری بچووك، كار له  ناو ماڵ وه ك رستن و چنینی 
حه سیر و قاڵی به شێك له و كاره  پڕمه ترسیه ن. به  پێی ئاماره  
ره سمیه كان، ته نیا له  ئۆس������تانی فارسدا چل و پێنج هه زار 
داری قاڵی هه ڵواس������راوه . له  ش������اری خوی، بیست و یه ك 
هه زار كه س له  پای داری قاڵی دا كار ده كه ن. له  ناوچه ی 
ئه فش������اری كوردستانیش، زیاتر له  سی و پێنج هه زار ژن و 
منداڵ له  پشتی داره كانی قاڵیدا ئیش ده كه ن. ئه گه ر سه رنج 
بده ین به وه ی كه  سی و پێنج له سه دی قاڵی جیهان له  ئێراندا 
به رهه مده هێنرێت، ده بینین كه  ته نیا له و مه یدانه دا چ خێڵێكی 
زۆر ل������ه  مندااڵن خه ریكی كارن و به  دانیش������تنی درێژماوه  
ل������ه  پاڵ داری قاڵی������ه كان و كاری دژوار و تاقه ت پڕوكێن، 
چ خه س������اره تێكی له  جوبران نه هاتوو ده گه یه ننه  جه س������ته  و 
له ش������ی نازداریان. هه روه ها مندااڵن له  ئێران له  كارگاكانی 
به رهه مهێن������ه ری ده رگا و په نج������ه ره ، ب������ازاڕی ته ڕه باری 
گه وره ی تاران، گواس������تنه وه ی بار، كار به  كاره بای فش������ار 
قه وی، جاده س������ازی، رووده  پاك كردن، ده باغی، كوڕه خانه ، 
خه یاتی، مۆنتاژی كه لوپه لی ئیلیكترۆنیكی، میكانیكی، 
سه مپاشی، شووشه سازی، به رهه مهێنانی حاجه تی بلوری، 
كاری ناوماڵ كه  كاره كانی وه ك به رهه مهێنانی پێچ و مۆره ، 
مۆنتاژی كه لوپه لی یه ده كی و پاك كردنی س������ه وزی و هتد 
بۆ رێس������تورانه كانه ، رستن و چنین، شۆردنی په شم و ده یان 
كاری سه خت و زیانباری دیكه دا له  سه ر شه قام كار ده كه ن.
   له  س������اڵی 2٠٠٠ی زایینی������دا، هه واڵی وه ك ئیجاره دانی 
مندااڵنیش له  ئێراندا باڵوكراوه ته وه . ئه و دیارده یه  پێشتر ته نیا 
تایبه ت به  مندااڵن������ی كرێكار له  نێو كارگاكانی بچووك و 
رس������تن و چنینی قاڵی بوو، ب������ه اڵم ئه مڕۆكه به كرێ دانی  
مندااڵنی سه ر ش������ه قامیش ده گرێته وه . به  پێی راپۆرته كان، 
رۆژانه  زیاتر له  پێنج ملیۆن و سێس������ه د تۆن زبڵ له  جیهاندا 
به رهه م ده هێنرێت، كه  به ش������ی ئێران له و رێژه یه  نزیكه ی چل 
هه زار تۆنه . به شی س������ه ر له نوێ به رهه مهێنانه وه ی زبڵ به  
كه ل و په ل له  ئێران هه ش������ت له سه ده . ئه وه  له  حاڵێكدایه  كه  
ئه و رێژه یه  له  ئاڵمان و واڵتانی پیشه سازیدا هه شتا له سه د له  
نه وه د هه زار تۆن زبڵ ده گرێته وه  . له  ئێراندا مندااڵنی هه شت 
ساڵه  و ته نانه ت ژێر هه شت ساڵی كۆچبه ری ئه فغانستانیش 
زبڵ كۆ ده كه نه وه . داهاتی مامناوه ندی ئه م مندااڵنه  دوای 
رۆژانه  هه شت س������ه عات گه ڕان به  نێو زبڵدا، ته نیا هه شت 

هه زار تمه ن له  به رانبه ر هه ر بیست كیلۆ زبڵدایه .
  ئاماری راسته قینه ی مندااڵنی كار له  ئێران به  له به رچاو 
گرتنی مندااڵنی كچ كه  كاری ناو ماڵ ده كه ن و كرێكارانی 
بچووك له  به ش������ی كشت و كاڵ و به كارهێنانی مندااڵن له  
بازرگانی س������ێكس و ماده ی سڕكه ر، س������نووری 4 ملیۆن 

كه سیش ده به زێنێت.

 كاری سه ر شه قام
  كاری س������ه ر شه قام یه كێك له  مه ترس������یدارترین كاره كانی 
مندااڵنه . له و رووه وه  كه  الیه نه كانی ئاش������كرای كاری" سه ر 
شه قام" زۆره ، زیاتر له سه ری قسه  ده كرێ. هه روه ها به  هۆی 
ئاش������كرا الیه نه كانی زیاتر له  كاره كان������ی دیكه ، ئیمكانی 
لێكۆڵینه وه  له س������ه ر بواره  جۆراوجۆره كانی ژیانی مندااڵنی 
كرێكار له و مه یدانه  ده دات به  ده سته وه . كاری سه ر شه قام له  
هه مان حاڵدا دڵته زێن ترین ش������كڵی حزوری مرۆڤی بچووك 
له  مه یدانی كاردایه ؛ زستان له  پاڵ كیوسكه كانی ته له فوندا 
له س������ه رما ره ق هه ڵده گه ڕێن و ده مرن و هاوینیش له  نێو زبڵ 
و دووكه ڵ و ئالوده گی هه وا تووشی نه خۆشینی جۆراوجۆر  
ده بن. به  هۆی ئه وه یكه  كاری س������ه ر ش������ه قامی مندااڵن، 
س������ومبولی به كار گرتنی مندااڵن له  واڵتانێكی وه ك ئێران 
و بڕزیله ، به  ش������ێوه یه كی وردتر دیارده ی كاری سه ر شه قام 
لێكده ده ینه وه . به  هۆی ئه وه  برزیل و ئێران وه ك نمونه  دێنمه وه  
ك������ه  بڕزیل یه كه مین واڵتی جیهانه  ك������ه  زۆرترین ژماره ی 
مندااڵنی سه ر ش������ه قامی هه یه  و ماجه رای دڵته زێنی راو 
كردنی مندااڵن وه ك گایه لی س������ه گی وه حش������ی له  الیه ن 
پۆلیس له  ریۆدۆژانیرۆ بیروڕای گش������تی جیهانی هه ژاند؛ 
ئێرانیش سه ره ڕای تازه  بوونی دیارده ی مندااڵنی كاری سه ر 
ش������ه قام ئه و دیارده یه  له  ساڵی 1996ه وه  تا ئێستا به  خێرایی 

له  بڕزیل نزیك بوه ته وه . 
  گه اڵڵه ی كۆ كردنه وه ی مندااڵنی كاری س������ه ر شه قام له  
ئاستی ش������ار و دایه ر كردنی" خانه ی سه بز" و تووندوتیژی 
نواندن������ی مه ئموران������ی ئه منیه تی كۆماری ئیس������المی له  
هه ڵس������ووكه وت له گه ڵ مندااڵنی سه رشه قام، شایه تی ئه و 

راستیه ن.
  لێكۆڵینه وه كان نیش������انی ده ده ن كه  ئه زیه ت و ئازار له  نێو 
مندااڵنی كار و س������ه ر ش������ه قام له  چاو منداڵ ئازاری له  
نێو منااڵن������ی دیكه  گه لێك زیاتره . ئام������اری به رده وام روو 
له  چوونه س������ه ره وه ی مندااڵنی كار و س������ه ر شه قام له  ئێران 
ده توانێت ته ئیدێك بێت له س������ه ر په ره سه ندنی منداڵ ئازاری. 
سكرتێری گش������تی "ئه نجومه نی پش������تیوانی له  مندااڵن" 
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له  رێكه وتی س������ی و یه كه می مانگی پووش������په ڕی ساڵی 
رابردوودا رایگه یاند:" له  س������اڵی 1375دا، ده  له سه ر سه دی 
مندااڵنی له  نێوان ده  تا هه ژده  س������اڵ كاریان ده كرد، به اڵم 
به  پێی ئاماری س������اڵی 1385، ئه و رێژه یه  گه یش������تووه ته  
دوازده  و حه وت ده هۆمی لهسه د، كه  یه ك ملیۆن و شه سه د 
هه زار منداڵ ده گرێته وه . فه رش������یدی یه زدان له و باره یه وه  به  

هه واڵنێری حكومه تی" ئیسنا"ی ووت  
" به  س������ه رنجدان به  ئاماری دانیش������توانی ئێران و ژماره ی 
خوێندكاران، ئێس������تاكه  زیاتر له  سێ ملیۆن و شه سه د هه زار 
منداڵ ده س������تیان له  خوێندن هه ڵگرتووه . ژماره ی مندااڵنی 
كار و سه ر شه قام به  وردی روون نییه  و ناوه نده كانی به رپرس 
نه  ته نیا ئاماره كانی رێكخراوه  ناحوكمیه كان قه بووڵ ناكه ن، 
به ڵكوو سه باره ت به  ئاماره كانی یه كتریش گومانیان هه یه ."

  رێكخراوی بێهزیس������تیش رایگه یاند كه  له مساڵدا ژماره ی 
مندااڵنی شناس������ایی كراوی سه ر ش������ه قام له  تاران له  چاو 
س������اڵی رابردوو دوو قات به رز بوه ت������ه وه . ئه وه  له  حاڵێكدایه  
كه  حه س������ه نی میعماری، جێگری ئیداره ی گشتی خه ساره  
كۆمه اڵیه تیه كانی ش������اره داری تاران وێڕای ئاماژه  به وه یكه  
تا ئێس������تا نزیكه ی حه وت هه زار منداڵی خیابانی شناسایی 
كراون، له  رێكه وتی بیس������ت و حه وتی مانگی خه رمانانی 

ساڵی 1378دا به  "بۆرنا نیوز" راگه یاند : 
" ئامارێك كه  رێكخراوی بێهزیستی باڵوی كردۆه ته وه ، هه زار 
منداڵی س������ه ر شه قام له  تارانه ، ئێمه  نازانین ئه و رێكخراوه یه  
ئ������ه و ئاماره ی له  ك������وێ كۆ كردوه ته وه  و پش������تی به  چی 

به ستووه ."
  مێ������ژووی س������ه رهه ڵدانی نامه باره كی ن������ان ده رهاوردن له  
كۆاڵن و ش������ه قامه كانی ئێران بۆ گشت بنه ماڵه كان له  الیه ن 
مندااڵن������ه وه  تا ئ������ه و جێگایه ی كه  به  مه ت������ره ح بوونی ئه و 
دیارده یه  له  چاپه مه نیه كان ده گه ڕێته وه ، له  ساڵی 1996دا و 
ئه ویش له  ئاستێكی به رته سكدا بوو. به  پێی ئه ماره كانی ئه و 
س������ااڵنه ، ژماره ی مندااڵنی سه ر شه قام بیست هه زار كه س 
راگه یه ندرابوو. به اڵم ته نیا چوار ساڵ دواتر، واته  له  ساڵی 
2٠٠٠دا، ی������ه ك ملیۆن كه س راگه یه ندرا. س������ه یر ئه وه یه  كه  
ئه مڕۆ ئاماری ده وڵه تی له ده وروبه ری هه ر ئه و بیست هه زار 
كه س������ه  یان النیزۆری دووسه د هه زار كه سدا ده گه ڕێ. ئه وه  
له  حاڵێكدایه  كه  تێكۆش������ه ران و تووێژه رانی بواری دیفاع له  
مافی مندااڵن و بزووتنه وه ی هه ڵوه شاندنه وه ی كاری مندااڵن 
راده ی راسته قینه ی ئه و رێژه یه  یه ك ملیۆن و دووسه د هه زار 
كه س ده خه ڵمێنن و سه باره ت به  بواره كانی جۆراوجۆری ژیان 
و كاری مندااڵنی سه ر ش������ه قام گه لێك راپۆرت و هه وڵیان 

باڵوكردۆته وه  كه  پێكه وه  چاوێكیان پێدا ده خش������ێنین. به اڵم 
ئیزن بده ن كه  پێش له  هه ر شتێك چاوگێڕانێكمان بێت به سه ر 
ته عریف و هه ڵس������ووكه وته كان له گ������ه ڵ دیارده ی مندااڵنی 
كار و س������ه ر ش������ه قام. ده مه وێت له  به رانبه ر ئه و كه سانه ی 
كه  دیارده ی مندااڵنی كار و س������ه ر شه قام به  مه سه له یه كی 
فه رهه نگ������ی ناو لێده به ن، یان تایبه ت به  مندااڵنی كۆچبه ر 
یان بێ سه رپه ره ست ده زانن، بڵێم كه  سه ره ئه نجام" یونیسێف" 

رایگه یاند :
- مندااڵنی په رسه  مندااڵنی كارن؛

 - زیاتر له  هه ش������تا و پێنج له سه دی مندااڵنی كاری سه ر 
ش������ه قام له گه ڵ بنه ماڵه كانیان ده ژین و به هۆی هه ژاری و 
نه بوونی و بێكاری ب������اوك و دایكیان روویان كردوه ته  كاری 
خیابانی. ئه م مه س������ه له یه  ته عریفی بێ سه رپه ره ست بوونی 

مندااڵنی په ره سه  بێ ئیعتبار ده كات.
- ب������ه  راگه یاندنی ئه وه یك������ه  ته نیا دوازده  له س������ه دی ئه و 
مندااڵنه  كۆچبه رن یان له  ش������اره  بچووكه كانه وه  روو ده كه نه  
ش������اره  گه وره كان، ته عریفی نادروست و به هه ڵه ی گه رایشی 

سه ره وه  زیاتر جاران بێ ئیعتبار ده بێت.
  ئ������ه م ته عریفانه  گرینگن، چوونكوو سیاس������ه ت و رێگا و 
ره وش������تی به رخوردی جیاواز به  دی������ارده ی كاری مندااڵنی 
س������ه ر ش������ه قامیان له  خۆدا گرد و كۆ كردوه ته وه . له  بیرمان 
نه چێته وه  كاتێك كه  ماوه یه ك له وه پێش قسه م  له سه ر دیارده ی 
منااڵن و مندااڵنی كار و س������ه ر شه قام و مندااڵنی كۆیله 
 به گش������تی له  ئێران ده كرد، دۆس������تانی هه ره  به ڕێزم له  ئێران 
وه بیری������ان ده هێنامه وه  كه  ئێران، هیند و پاكس������تان نییه . له م 
قس������انه  مه كه ن! ه������ه ر ئه و كات له  رۆژنامه ی" س������وبح" له  
ئاوریلی 2٠٠٠ رۆژنامه نووس������ێك به  ن������اوی "زۆهره  خۆش 

نمه ك" له مباره یه وه  نووسیبووی :
 " له  قومدا خه به رێك له  س������اڵو و ته ندروستی نییه . لێره دا 
مندااڵنی ش������ه ش بۆ شازده  ساڵ له  به رانبه ر بڕی پاره یه كی 
كه می بیس������ت و پێنج تا سه د و په نجا هه زار تمه ن له  ساڵدا 

به كرێ ده درێن."
  رۆژنامه ی" هه مشه هری"یش له  ساڵی 1381دا نووسی :
" سێزده  له سه دی مندااڵن بۆ به ده ستهێنانی رۆژانه  هه زار و 

سێسه د تمه ن بوون به  منداڵی سه ر شه قام."
  به  پێی دوایین زانیاریه كان، هه ش������تا له سه دی مندااڵنی 
سه ر شه قام، مندااڵنی كارن كه  به هۆی هه ژاری و نه بوونی 
بنه ماڵه كانیان ناچارن له س������ه ر ش������ه قامه كاندا كار بكه ن و 
زۆربه یان له  ئۆس������تانه كانی خوراس������ان، تاران، لوڕستان و 
كوردس������تاندان. نه وه د له سه دی ئه و مندااڵنه  دایك و باوكیان 
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هه یه ، هه شتا له سه دیان كۆچبه رن، كه  چل و دوو له سه دیان 
له  دێهاته كان و ش������اره كانی دیكه ی ئێرانه وه  بۆ ئه و شوێنانه  
چوون و هه شت له س������ه دیان له  واڵتانی دیكه وه  هاتوون. له  
بواری ره گه زیش������ه وه  حه فتا و هه شت له سه دی ئه م مندااڵنه  

كوڕن و له  ته مه نی پێنج تا هه ژده  ساڵی دان.

  ئیجاره  دانی مندااڵنی كاری سه ر شه قام
  لێكۆڵین������ه وه كان له  ئێران نیش������انی ده ده ن كه  ژماره یه كی 
به رچاو له  مندااڵنی كاری س������ه ر شه قام به  هۆی نه بوونی 
بنه ماڵه كانی������ان ب������ه  بڕه  پاره یه كی زۆر كه می س������ه د هه زار 
تمه نی له  س������اڵدا ده درێن به  بانده كانی مافیایی ئیجاره دانی 
مندااڵن. دوكت������ور "فاتمه  قاس������م زاده "، ئه ندامی لێژنه ی 
زانس������تی زانكۆی تاران و ئه ندامی "ئه نجومه نی پشتیوانی 
له  مندااڵن" له  وتووێژ له گه ڵ هه واڵنێری حكومه تی "مێهر" 

وێڕای راگه یاندنی ئه و هه واڵه ، وتی :
  " ئه گه رچی زۆربه ی ئه م مندااڵنه  له  الیه ن بنه ماڵه كانیانه وه  
ئه جیر كراون، به اڵم هێندێكیشیان له  الیه ن بانده كانی قاچاخ 
له  بنه ماڵه كان به  نرخی س������ااڵنه  س������ه د هه زار تمه ن ئیجاره  
كراون و له  الیه ن كه س������انی قازانج په ره سته وه  ده چه وسێنه وه . 
ئ������ه وه  له  حاڵێكدایه  كه  ئه م باندانه  له م رێگه یه وه  قازانجێكی 

زۆر و زه به ند ده خه نه  گیرفانی خۆیان."
  ئه و جه ختی كرده وه  كه  ئه و لێكۆڵینه وه یه  له سه ر پێنسه د و 
هه ش������تا و پێنج منداڵی كار و سه ر شه قام له  ته مه نی نێوان 
شه ش تا هه ژده  ساڵ ده رخه ری بارودۆخی خراپی جه سته یی 

و ده رونی ئه و مندااڵنه یه . ناوبراو له  درێژه دا وتی :
" هه شتا له سه دی ئه م مندااڵنه  تووشی بااڵكورتی، هه شتا 
و شه ش له سه دیان له گه ڵ كه مبوونی وه زن، حه فتا و حه وت 
له س������ه د نه خۆش������ینی ده م و دیان، حه فتا و سێ له سه دیان 
نه خۆش������ینه كانی چاو، شه س������ت و یه ك له سه د نه خۆشینی 
پێوه ندیدار به  هه ناسه ، شه س������ت و چوار له سه د نه خۆشینی 
دڵ و دمار، شه س������ت له س������ه دیان نه خۆشینه كانی گوێچكه  
و لوت، هه ش������تا و دوو له س������ه دیان نه خۆش������ینی پێستی و 
شه ست له س������ه دیان تووشی نه خۆش������ینی گه وارشی بوون. 
په نجاوش������ه ش له سه ر سه دی ئه و مندااڵنه  بێ سه وادن، سی 
و دوو له س������ه دیان تووشی كێش������ه ی حافزه ن، سی له سه دیان 
كێش������ه وگرفتی فێربوونیان هه یه ، شه س������ت و یه ك له سه دیان 
له گه ڵ كورت زه ینی، بیس������ت و یه ك له سه دیان كه مبوونی 
كونجكاوی، شه س������ت و چوار له سه دیان كه مبوونی ناسینی 
ش������وێنی ژیان و كاریان و شه ست و یه ك له سه دیش له گه ڵ 

كێشه وگرفتی وتاری به ره وڕوون."

  فاتمه  قاسم زاده  جه ختی كردۆته وه  :
" ت������ا كاتێك ك������ه  یارمه تیه كی دارایی ب������ه  بنه ماڵه ی ئه م 
مندااڵن������ه  په رداخت نه كرێت ی������ان یه كێك له  دایك و باوكیان 
كارێكی گونجاو نه دۆزنه وه ، هه روا بنه ماڵه كانیان پێویستیان 
به  كاری ئه م مندااڵنه  هه یه  و ئه م نانخۆره  بچوكانه  وه ك نان 

ئاوه ری سه ره كی بنه ماڵه  ده چه وسێنه وه ."

  تووندوتیژی له  دژی مندااڵنی كاری سه ر 
شه قام

  مندااڵنی كاری س������ه ر شه قام ئاس������یب په زیرترین به شی 
مندااڵن������ی كارن. ه������ه ر چه ند كه  تووندوتی������ژی له  دژی 
مندااڵن������ی كرێكار له  هه موو مه یدانه كانی كاردا ش������تێكی 
ب������اوه  و یه كێك له هۆكاره كان������ی وه رگرتنی مندااڵن له  الیه ن 
خاوه نكاره كان������ه وه  هه ر ئه م منداڵی و قابلی كونترۆڵ بونیانه  
له  رێگه ی ترس������اندن و تۆقاندنهوه  ؛ و ئه گه ر چی رووداوی 
شوێنی كاریش بۆ هه موو مندااڵنی كار شتێكی باوه ، به اڵم 
مندااڵنی كاری سه ر شه قام به هۆی بارودۆخی مه ترسیداری 
شوێنی كاره كه یان ده كه ونه  به ر جۆره ها تووندوتیژی جه سته یی 
و ده رونی؛ له  توندوتیژی به  قس������ه  و جنێو و سووكایه تی به  
كه سایه تی شه ریفی منداڵه وه  بگره  تا لێدان و ئازار و ئه زیه ت 
و تووندوتیژی جه سته یی. لێكۆڵینه وه كانی فاتمه  قاسم زاده  
نیشانی ده دات كه  په نجا له سه دی ئه م مندااڵنه  ده كه ونه  به ر 
سوئیستفاده ی جینس������ی. ئه م لێكۆڵینه وه یه  نیشانی ده دات 

كه  :
  " ئاستی داهاتی مانگانه ی یازده  له سه دی ئه و مندااڵنه  
په نجا هه زار تمه نه ؛ بیس������ت و سێ له سه دیان هه شتا هه زار 
تمه ن و كه متر، بیس������ت و هه شت له سه دیان له  نێوان سی تا 
په نجا هه زار تمه ن و بیس������ت و سێ له سه دیشیان له  سه روی 
سه د هه زار تمه نه وه  حه قده ستیان پێ ده درێت. بیست و شه ش 
له س������ه دی مندااڵنی كار له  نێوان چوار تا ش������ه ش سه عات 
كار ده كه ن، س������ی و پێنج له سه دیان شه ش تا هه شت سه عات 
و بیست و چوار له س������ه دیان له  سه روی ده  سه عات ده كه ن. 
هه ش������تا و سێ له س������ه دیان له گه ڵ بنه ماڵه كانیاندا ده ژین و 
په نجا و چوار له سه دی ئه و مندااڵنه  داهاتی خۆی سه رفی 
بنه ماڵه كه ی ده كات. شه ست و پێنج له سه یان دایك و باوكیان 
هه ی������ه  و ئه ندامانی بنه ماڵه كانیان له  نێوان پێنج تا 8 كه س 

راگه یه ندراوه ."
  زانك������ۆی تارانیش ل������ه  لێكۆڵینه وه یه ك������دا رایگه یاند كه  
نه وه د و دوو له س������ه دی مندااڵنی كاری سه ر شه قام له  نێوان 
چ������وارده  بۆ هه ژده  س������اڵدان و دوو ه������ه زار منداڵی كار له  
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تارانیش به رده وام هه ڕه ش������ه ی توندوتیژی جینسیان له سه ره . 
موعته مێ������دی ده رونناس و س������ه رۆكی ناوه ندی قوربانیانی 

تووندوتیژی ده ڵێت :
" ده  له سه ر سه دی مندااڵنی كار به گشتی مندااڵنی كچن، 
كه  له و ژماره یه  دوو هه زار كه س������یان له  تاران دایه . به  وته ی 
ئ������ه و ژماره یه ك باند و گروپ هه یه  كه  به  رفاندنی مندااڵن 

به  تایبه تی مندااڵنی كچ ده ستدرێژی ده كه نه  سه ریان."
  به  پێ������ی ئ������ه و لێكۆڵینه وه یه  له  بواری گه شه س������ه ندنی 
كۆمه اڵیه تیدا، هه شتا له سه دی ئه و مندااڵنه  به خێرایی تووڕه  
ده بن و س������ی و حه وت له سه دیان گیرۆده ی ئیعتیادن. په نجا 
له سه دیان ده ستیان داوه ته  دزی، چل و یه ك له سه دیان كڕین 
و فرۆش������تنی مادده ی سڕكه ر و هه شتا و پێنج له سه دیشیان 
كه ل و په لی گش������تیان تێكداوه . ئه وه  له  حاڵێكدایه  كه  په نجا 

له سه دیان كه وتوونه ته  به ر سوئیستفاده ی جینسی.

  فێركردن و بارهێنان و خوێندنی مندااڵن
  به  پێی دوایین ئاماری س������ه رژمێری له  س������اڵی 1385، 
بیست و سێ ملیۆن، واته  سی و دوو له سه دی دانیشتوانی 
حه فتا ملیۆن������ی ئێران مندااڵنی ژێر 18 س������اڵن. به  پێی 
ئاماری ره س������می، له م رێژه یه ، سێ و نیو ملیۆن منداڵ له  
خوێندن بێ به شن، كه  یه ك ملیۆن و حه وسه د هه زار كه سیان 
مندااڵنی كارن. هه ڵبه ت ئاماری راسته قینه  زۆر زیاتره  له  

ئاماری ره سمی و ده وڵه تی.
  جیا له  كاری مندااڵن وه ك پاش������نه  ئاش������یلی بێبه ش بوون 
له  خوێن������دن و س������ه رچاوه ی هه موو ئازاره كان و خه س������اره  
كۆمه اڵیه تیه كانی داوێنگیری جه س������ته ی نازداری ئه وان، 
هۆكارگه لێكی دیكه ش كه  له  بنه ڕه تدا دیس������انه وه  ئابوورین، 
ب������ه ر به  خوێندنی مندااڵن ده گرن. ئه و هۆكارانه  بریتین له : 
خه رجی زۆری كه ل و په ل و لیباس������ی خوێندن، شه هریه ی 
قوورس، خه رجی زۆری قه ڵه م و كاغه ز و ده فته ر به  تایبه تی 
ب������ۆ بنه ماڵه  كرێكاری������ه كان ؛ و رێوڕه س������می جۆراوجۆری" 
جه ژنی ته كلیف" كه  له  راستیدا رێوڕه سمی قوربانی كردنی 
مندااڵن������ی كچ له  ده رگای خواوه ند و به  واتای باڵغ بوونی 
ئه و مندااڵنه  له  ته مه نی هه ش������ت و نیو ساڵیدایه ، ناوه رۆكی 
ئایینی و قورس������ی ده رس������ه كان و نه بوونی هۆگری له  نێو 
مندااڵن بۆ خوێندنی ئه و ده رس������انه ، ته مێ كردنی مندااڵن 
له  مه دره س������ه كان، نه بوونی ئازادی و ئیمكانی كایه  كردن، 
به رته س������ك كردنه وه ی شایی و خۆشی و كایه  بۆ مندااڵن به  
تایبه تی    مندااڵنی كچ به  هۆی پۆش������ینی جلوبه رگی 
ئیس������المی كه  ته نانه ت كاریگه ری خراپی له س������ه ر بڕبڕه ی 

پشت و ئێسكی له شیان داناوه ؛  رۆژنامه ی" گوزارش" كه  له  
ئێران باڵو ده بێته وه ، چه ند ساڵ له وه پێش نووسیبووی:  

" سه ره ڕای ئه وه یكه  به  پێی ئه سڵی سێی قانوونی ئه ساسی،" 
ده وڵ������ه ت موه زه فه  تا كۆتایی ده وران������ی دواناوه ندی كه ل و 
په لی فێرك������ردن و بارهێنان بۆ هه م������وو میله ت به خۆڕایی 
دابین ب������كات و كه ل و په لی خوێندنی بااڵش تا ئاس������تی 
خۆبه ڕێوه بردن������ی واڵت به خۆڕایی داب������ه ش بكات"، به اڵم 
به هۆی خه رج كردنی زیاتر ل������ه  نیوه ی بوودجه ی ئاموزش 
و په روه رش له  مه دره س������ه كانی ده ره وه ی ئێران به  تایبه تی له  
واڵتانی وه ك ئه ماراتی یه كگرتووی عه ره بی، مندااڵن ده بێ 
ش������ه هریه ی قوورس بده ن، ئه مه ش له  توانای ئه واندا نییه  و 

پێش به  خوێندنی ئه وان ده گرێت."
  له  باری ده ستهه ڵگرتن له  خوێندن، بارودۆخی كچ له  كوڕ 
گه لێك خراپتره ؛ چونك������وو كوڕه كان جگه  له  ئیجبار به  كار 
كردن، بۆ خۆیان ده ست له  خوێندن هه ڵده گرن، به اڵم كچه كان 
له  بنه ڕه تدا له  الیه ن بنه ماڵه كانیانه وه  بۆ ئه نجامدانی كاری 
ناوماڵ یان به شوودان، ناچار ده كرێن ته ركی ته حسیل بكه ن. 
ئاماره كانی ده وڵه تی باس له  خوێندنی زیاتر له  9٠ له سه دی 

مندااڵن ده كه ن.
  به  پێی ئه س������ڵی پازده هه می قانوونی ئه ساسی كۆماری 
ئیسالمی، "كه ڵك وه رگرتن له  زمانی محه لی و قه ومی له  
چاپه مه نی و راگه یاندنه كان و وتنه وه ی ده رس������ی ئه ده بیاتی 
ئه و زمانانه  له  مه دره سه كان له  پاڵ زمانی فارسی ئازاده ." 
ب������ه اڵم، به كرده وه  قه ده غه یه . وه زاره تی فێركردنن و بارهێنانی 
كۆماری ئیس������المی خاوه نی تایبه تمه ندی خۆیه تی كه  به  

كورتی ئاماژه یان پێ ده كه ین: 
- هه اڵواردنی ره گه زی و جیاكردنی مرۆڤه كان له  یه كتری، 
كوڕانه  و كچانه  كردنی مه دره سه كان، دوو راگرتنی مندااڵن 

له  یه ك و رێكخستنی جه ژنی هه ژێنه ری ته كلیف و ...؛
- پێش������ێل كردنی مافی هه ڵبژاردنی ئازادانه ی جلوبه رگ 
و داس������ه پاندنی حیجابی ئیجباری به س������ه ر مندااڵنی كچ، 
كه  پێش به  گه ش������ه ی ئازادانه ی ئه وان ده گرێت و نه بوونی 
جموجۆڵ ل������ه  نێویاندا كاریگه ری خراپی له س������ه ر بڕبڕه ی 
پشتی مندااڵنی كچ داناوه  و به  جه سته ی ناسكی مندااڵن 

ئاسیبی گه یاندووه ؛
- بارهێنانی ئایده ئۆلۆژیكی مندااڵن به  مه به س������تی ئاماد 
كردنیان بۆ هێزه كانی وه ك به سیج و سپا، كه  ناوه رۆكی زۆرێك 
له زنجی������ره  ته له ویزیۆنیه كان و به رنامه كانی رادیۆیی و ... 
له و ئاراس������ته  دایه  و له  زوومره ی دیارده ی به  سه ربازگرتنی 

مندااڵن به  ئه ژمار دێت؛
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   - ئایده ئۆلۆژی������ك بوونی ناوه رۆكی كتێبه كانی ده رس������ی 
و ش������ێوازی ده رس وتن به  پێی مه فاهیمی ئایده ئۆلۆژیك و 
دواكه وتووی ئیس������المی، ئه ویش له  نه وعی ده وڵه تیه كه ی، 
ن������ه ك ته جره به  و ئه زم������ون و تاقی كردن������ه وه  و دواكه وتن و 

بیركردنه وه ی جیاواز كه  زه ینی منداڵ بپشكوێنێت.
 - ه������ه ر له م پێوه نده دا له س������ه  داوای" خان������ه ی ئازادی" له  
واشینگتۆن له سه ر كتێبه كانی ده رسی له  ئێران لێكۆڵینه وه یه ك 
كراوه  و له گه ڵ كتێبه  ده رسیه كانی ئامریكا هه ڵسه نگێندراوه . 
ئه و لێكۆڵینه وه یه  له س������ه ر نه ود و پێنج كتێبی ده رس������ی له  
س������اڵی خوێندنی 1385-1386 ئه نج������ام دراوه  و لێكدانه وه  
له س������ه ر ناوه رۆكی چوارس������ه د و دوازده  ده رس و لێكۆڵینه وه  
له سه ر یازده  هه زار الپه ڕه  و سێ هه زار و سه د و پازده  وێنه  
و شكڵه . به  چاوخشاندنێك به سه ر ئه و ئامارانه  له سه ر راده ی 
به ش������داری ژنان و پیاوان له  وێنه ی كتێبه كانی قۆناغه كانی 
جۆراوج������ۆری خوێندن������ی ده ورانی ئیبتدایی، مقایس������ه ی 
ئه و ئاماره  له  س������اڵه كانی خوێندن������ی دوای یه ك و هه روه ها 
چۆنایه تی به شداری ئه وان، بۆمان ده رده كه وێت كه  جگه  له  
جیاوازیه كی به رچاو كه  حزوری كچان له و وێنانه دا له  چاو 
حزوری كوڕان هه یانه ) واته  هه شتا و دوو له سه د له  به رانبه ر 
ش������ه ش له سه د له  س������اڵی پێنجه م( و هه روه ها ره وتی روو له  
دابه زینی حزوری كچان) له  19 له سه د له  ساڵی یه كه مه وه  
بۆ ش������ه ش له س������ه د له  س������اڵی پێنجه م(، له  به رانبه ر ره وتی 
روو له  به رزبوونه وه ی به ش������داری پیاوان) له  34.5 له سه د له  
ساڵی یه كه مه وه  بۆ هه شتا و دوو له سه د له  ساڵی پێنجه م(، 
ش������ایه تی دابه زینی به رچاوی وێنه ی كچ������ان و كوڕان به  
یه كه وه ین) له  46.6 له سه د له  ساڵی یه كه م، بۆ 9.2 له سه د 

له  ساڵی پێنجه م(. ئه و  ره وته  ئاستی جیاكردنه وه ی ره گه زی 
له  نیزام������ی فێركردن و بارهێنانی كۆماری ئیس������المیمان 
بۆ ده رده خات. جگه  له  جی������اوازی چه ندایه تی له  ژماره ی 
ئه و وێنانه ، ش������ایه تی جیاوازی له  چۆنایه تی حزوری ژنان 
و مندااڵنی ك������چ له  ده قی كتێبه كان دای������ن. هه روه ها ئه و 
لێكۆڵینه وه یه  به  هه اڵواردنی ئایینی و قه ومی له  نێو كتێبه  

ده رسیه كانیش ئاماژه  ده كات.

  تووندوتیژی له  مه دره سه كان
  لێكۆڵینه وه ی������ه ك كه  له  س������اڵی 138٠ له  ت������اران ئه نجام 
دراوه ، ده ریده خات كه  س������ی و یه ك له س������ه دی خوێندكارانی 
قۆناغی ناوه ندی به  ش������ێوه یه ك له  شێوه كان ئازاری جینسی 
دراون. توێژینه وه كانی هاوش������ێوه  له  شاره كانی دیكه  باسی 
له سه ره وه  بوونی ئه نواعی ئازار ده كه ن . سه ره ڕای ئیدعاكانی 
وه زاره تی فێركركردن و بارهێنانی رژیم، كه  رایگه یاندووه  له  
مه دره س������ه كانی ئێراندا مندااڵن ته مێ ناكرێن، تێكۆشه رانی 
دیف������اع له  مافی من������دااڵن له  راپۆرت������ه كان و بابه ته كانی 
جیاجیا ل������ه  رۆژنامه كانی ئێران له وانه " ئیعتماد" باس������یان 
له  ته مێی جه س������ته یی له وانه  ئاسن خس������تنه  نێو سۆنده  بۆ 
ته مێی مندااڵن، میداد خس������تنه  نێو ئه نگوسته كانی ده ست 
و گوشار دانی، زیله  لێدان، كه شكخۆر كردنیان كه  هێندێك 
جار ده بێته  هۆی ش������كاندنی سه ریان؛ و جۆره های دیكه ی 
ته مێ������ی نامرۆڤانه ی مندااڵن كردووه . س������اڵێك له وه پێش له  
هه واڵه كان������دا هاتبوو كه  منداڵێك ب������ه  هۆی ته مێ كران له  

مه دره سه  گیانی له ده ستداوه .
  مه وادی فیقهی 622 و 625ی یاس������ای شه ریعه  كه  له  
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ئێران������دا پێڕه و ده كرێت، راده ی ته م������ێ كردنی مندااڵنی تا 
ئاستی نه مردن دیاریكردووه  و ئه گه ر منداڵ به ده ستی باوك 
و دایكیه وه  گیانی له ده ستدا، دانی دیه  و النی زۆر ده  رۆژی 
زیندانیان بۆ دیاریكراوه . به هۆی ئه م یاسایانه  له  ده سه اڵتی 
كۆماری ئیسالمی، منداڵ ئازاری له  كۆمه ڵگادا رێگه ی 
پێ������دراوه  و له  بواره  جۆراوجۆره كان������ی كۆمه اڵیه تیدا، له نێو  
ماڵ، مه ده رس������ه  و شوێنی كار و له سه ر شه قام و كۆاڵنه كان 

بووه  به  شتێكی باو و به رده وام روو له  زیادبوونه .
  جگه له وه ، به  پێی راپۆرتی" وه فا ژاله " له  ساڵی 1985دا، 
سێزده  له سه دی خوێندكاران، واته  زیاتر له  دوو ملیۆن كه س 
و 15,7 له س������ه دی خوێندكارانی تاران له  به رده م مه ترسی 
گیرۆده  بوون به  ماده س������ڕكه ره كاندا بوون و ته مه نی راكێشان 
به ره و ماده ی س������ڕكه ر له  ئێراندا بۆ س������ێزده  ساڵ دابه زیوه ! 
هه روه ه������ا پۆش������ینی جلوبه رگی ئیجباری ل������ه  ژێر ناوی 
حیجابی ئیس������المی بۆ كچان ته نانه ت كچانی ژێر ته مه نی 
بلوغیش ئاس������ته نگی و نه هامه تیه كی دیكه یه  كه  له  الیه ن 

گه وره سااڵنه وه  به سه ر مندااڵندا سه پاوه .

   ئه ده بیاتی منداڵ و كۆماری ئیسالمی
  پێش������گرتن له  گه ش������ه كردنی لێهاتوویه كانی مندااڵن به  
به رته سك كردنه وه  و سانسۆر كردنی كتێبه كان و گۆڤاره كانی 
فه رمی مندااڵن پله ی بێ سه وادی منداڵه كانمانی له  ئێران 
له  بواری باس������ه وادیدا بردوه ته  پله ی نه وه د و نۆهه م له  سه دا 
و له  بواری بێ سه وادیش پله ی خواره وه ی نه وه د و نۆی له  

جیهاندا هه یه .
  محه مم������ه د ره زا عاش������ووری تووێ������ژه ر و كۆمه ڵناس و 
سه رنووس������ه ری گۆڤاری" ئه ندیش������ه ی جامیعه " له  به شێك 
له  لێكۆڵینه وه یه كدا كه  له  س������میناری دووهه می "ئه ده بیاتی 
منداڵ، داروه گ" س������ه باره ت ب������ه  گۆڤاره كانی مندااڵن له  
ئێران له  ژێر ناوی "هه وراز و نش������ێوی گۆڤاره كانی مندااڵن 
و تازه الوان له  س������اڵی 1357 تا 1382" پێشكه ش������ی كرد، 
هه ڵس������ووكه وتێكی مێژوویی و وردی له س������ه ر ئه ده بیات و 
گۆڤاره كانی مندااڵن كردووه . لێره دا به شێك له وه  تووێژینه وه یه  

دێنین: 
  ل������ه  س������اڵی 1362دا هێندێك ل������ه  رۆژنامه كانیش چه ند 
الپه ڕه یه كیان ب������ۆ بابه ته كانی پێوه ندیدار به  مندااڵن ته رخان 
ده كرد. رۆژنامه كانی "كه یه������ان"،" ئیتالعات" و" كۆماری 
ئیسالمی" ئۆرگانی حیزبی كۆماری ئیسالمی پێشوو؛ له  
زوومره ی ئ������ه و رۆژنامانه  بوون. ورده  ورده  و به  تێپه ڕبوونی 
كات ناوه ن������ده كان و ئۆرگانه كانی دیكه ی ده س������ه اڵتیش به  

لیستی باڵوكراوه كانی چاپه مه نی مندااڵن و تازه الوان زیاد 
بوون: سه دا و سیما، حه وزه ی هونه ری رێكخراوی ته بلیغاتی 
ئیس������المی و حه وزه ی عیلمیه ی قوم ئه و ناوه ندانه ن كه  بۆ 

مندااڵن گۆڤاریان باڵو كردوه ته وه .
  كانون������ی بارهێنانی فیك������ری مندااڵن و ت������ازه الوان كه  
س������ه رده می ره ونه قی خۆی له  ده یه ی رابردوودا له  ده س������تدا 
و تووش������ی لێكترازان له  به رنامه داڕشتن و سیاسه تدانان بوو، 
ده ستی دایه  پێداچوونه وه  به س������ه ر به رنامه ی باڵوكراوه كانی 
چاپه مه نیه كانی خۆیدا. ئه و ناوه نده  له  س������اڵی 1367 و له  
كرده وه یه كی هیستریك و به  په له دا ده ستی دایه  باڵوكردنه وه ی 
7 گۆڤاری مندااڵن و تازه الوان." ئاییش"،" چیرۆك وتن"،" 
پووی������ش" و" رویش" له  زوومره ی ئه و گۆڤارانه  بوون. گوایه  
پرس������ێنێلی كانون ده یانویس������ت كه  ده ورانی ته اڵیی ئیعتبار 
و دره وش������انه وه ی كانون له  رێگ������ه ی زۆر كردنی ژماره ی 
گۆڤاره كان به ده س������ت بێننه وه ! سه ره ڕای هه موو ئه و كرده وانه  
و خ������ه رج كردنی هه زینه یه كی زۆر و زه به ند، كانون هه رگیز 
نه یتوانی ئیعتبار و نفوزی له ده س������تچووی خۆی به ده س������ت 
بێنێته وه . رێگایه ك كه  هێشتاش پاش تێپه ڕ بوونی دوو ده یه  

نه یتوانیوه  بیپێوێ.
  له  نزیكه ی بیست گۆڤاری مندااڵن و تازه الوان، هیچ كامیان 
هی كه سێكی دیاریكراو نییه . واته  هه موو چاپه مه نیه كانی 
مندااڵن و تازه الوان له  ئێران س������ه ر به  ده وڵه تن. یه ك یان دوو 
گۆڤ������ار كه  خاوه ن ئیمتیازه كه یان كه س������ێكی دیاریكراوه ، له  
ئێراندا بوونی هه یه ، ئه ویش كاربه ده ستی ره سمی ناوه نده كانی 
ده سه اڵتن. شه ش ناو له  چاپه مه نیه كانی مندااڵن و تازه الوان 
به  رێكخراوه گه لێك كه  هیچ پێوه ندیه كیان به  چاپه مه نی نییه ، 
ته عه لوقی هه ی������ه . له وانه  ده توانین یه كێتی ئه نجومه نه كانی 
ئیس������المی خوێن������دكاران، ده فته ری ته بلیغات������ی حه وزه ی  
عیلمیه ی قوم، بونیاد شه هید و هیتر ناوبه رین. هه شت ناوی 
ئه و چاپه مه نیانه  به  وه زاره تخانه كان و ناوه نده كانی ده وڵه تی، 
دوو ناوی به  رێكخراوه كانی سه ربازی و دوو ناوه ندی دیكه ش  

سه ر به  رێكخراوه گه لی وه ك" كه یهان"ن. 
  هه ر ئه مه  به س������ه  تا به  روونی هه ڵس������وكه وتی كۆماری 

ئیسالمی له گه ڵ ئه ده بیاتی منداڵ نیشان بدرێت.

  ئازار دانی منداڵ
  ماده ی س������ه د و حه فتا و نۆی یاسای مه ده نی به  دایك و 
باوك مافی لێدان و ته مێ كردنی منداڵ ده دات و مه وادی 
یاس������ایی فیقهی شه سه د و بیست و دوو تا شه سه د و بیست 
و پێن������ج راده ی ئه و ته مێ كردنه ش دیاریده كات. به  پێی ئه و 
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یاسایه  :
كرده وه ی دایك و باوكی یاس������ایی و سه رپه رشتانی مندااڵن 
كه  به  مه به س������تی لێدان و ته مێ كردنی������ان ئه نجام بدرێت، 
به  مه رجێك ك������ه  كاره كه یان له  ئاس������تی مامناوه ندی لێدان 
و ته مێ كردن������دا بێت، تاوان نییه ." ئ������ه و راده یه  له  ته مێ 
كردن شتێك نییه  بێجگه  له  لێدانی منداڵ تا حه دی مردن، 
به اڵم نه ش������كاندنی به  پێی ماده ی فیقهی شه سه د و بیست 
و س������ێی ئه ندامانی له شی. موس������ه وی ئه رده بێڵی یه كێك 
له  ئاخونده كانی كۆماری ئیس������المی له س������اڵی رابردوودا 
ل������ه  به رانبه ر پرس������یاری هه واڵنێری حكومه تی "ئیس������نا"دا 
له وباره یه وه  رووهه ڵمااڵوانه  ووتی:" لێدانی جه سته یی منداڵ 
له گه ڵ تاوانكاری له  كه سایه تی ئه واندا ناته با نییه ، به ڵكوو 
ده بێته  هۆی پێكهاتنی كه سایه تی منداڵ و هه ر بۆیه شه  كه  
ده بێت حاكمی شه رع له  هه ركوێدا پێی باش بوو رێگه  نه دات 
تووندره وی تێدا بكرێت." گوایه  ئافتاوه  كردنه  ملی مندااڵن 
و الوان و ئیعدامی ئه وان له  به رچاوی خه ڵك تووندره وی به  

ئه ژمار نایه ت.
به  پێی راپۆرت������ی "بزووتنه وه ی جیهانی كۆتایی هێنانی به  
ته مێ كردنی جه سته یی مندااڵن"، ته مێ كردنی جه سته یی 
مندااڵن له  مه دره س������ه كان له  س������ه د و دوو واڵتی جیهاندا 
قه ده غه  كراوه . به م حاڵه ش������ه وه ، مندااڵن له  مه دره سه كان به  
ش������ێوه ی جۆراوجۆر ته مێ ده كرێن و ته نیا چه ند بابه تێك له م 
منداڵ ئازاریه یه  كه  سه رنجی راگه یاندنه كان بۆ الی خۆی 

راده كێشێت.
  ب������ه  پێی ئامارێك كه " ئه نجومه نی پش������تیوانی له  مافی 
من������دااڵن" له  ئێ������ران باڵوی كردۆته وه ، من������داڵ ئازاری له  
ساڵی 1386دا له  چاو ساڵی پێشووتر به  راده ی سێ و نیو 
له سه د چوونه سه ره وه ی به خۆوه  بینیوه . ناوه نده كانی ناحوكمی 
پش������تیوانی له  مافی مندااڵن پێیان وایه  له  چه ند س������اڵی 
رابردوودا، من������داڵ ئازاری چوونه س������ه ره وه یه كی به رچاوی 
به خۆیه وه  بینیوه  و جێگای نیگه رانیه . كارناسان په ره سه ندنی 
هه ژاری و قه یرانه كانی بنه ماڵه یی به  هۆكاری س������ه ره كی 

چوونه سه ره وه ی منداڵ ئازاری ده زانن.
  به  پێی ئاماره كان، ته نیا له  ساڵی 1385دا، هه شتا هه زار 
بابه ت������ی تووندوتیژی نواندی له  نێو بنه ماڵه دا تۆمار كراوه ، 
ك������ه  ده  هه زار بابه تیان منداڵ ئازاری بووه . به  س������ه رنجدان 
به وه یكه  له  ئێراندا ته مه نی بلوغ بۆ منداڵی كچ نۆ س������اڵ 
و كوڕ پازده  س������اڵ دیاری ده كرێت، ئه و ئاماره  گه لێك له وه  
زیاتره . له  ئێراندا منداڵ به  كه سانی ژێر ده  ساڵ ده وترێت. به  
پێی ئاماره كانی ده وڵه ت، نه وه د له سه دی منداڵ ئازاریه كان 

له  نێو بنه ماڵه كاندا به ڕێوه ده چن. بۆیه  له سه ر ئه و مه سه له یه  
جه خت ده كرێته وه  كه  تووندوتیژی نواندن له  مه دره س������ه كان و 
شوێنی كار و له  ئاستی كۆمه ڵگادا كه مڕه نگه . هه ر چه ند 
هه ر وه ك پێش������تر ئاماژه مان پێدا، ل������ه  بنه ماڵه یه كدا كه  به م 
ئیمكاناته  ئابووریه  كه مه  و له  ژێر یاس������ای ره سمی منداڵ 
ئازاری كۆماری ئیسالمیدا، تووندوتیژی له  دژی مندااڵن 
زۆر ده بێت. س������ه یر له وه دایه  كه  سكرتێری گشتی كاروباری 
كۆمه اڵیه تی وه زاره تی ئیرشاد، واته  وه زاره تخانه ی سانسۆری 
هه ر چه ش������نه  بیروباوه ڕێكی ئازادی ئینسانی راده گه یه نێت 
كه  منداڵ ئازاری گه یش������توه ته  قۆناغێكی مه ترسیدار. به  
پێی ئاماره كان، 48,5 له س������ه د ل������ه  تووندوتیژه كان له  الیه ن 
باوكان و 28,3 له س������ه دیش له  الی������ه ن دایكه كانه وه  له  دژی 

مندااڵن ئه نجام ده درێت.

  مافی شارۆمه ندی و كۆنوانسیۆنه كان
  كۆماری ئیس������المی هه موو كۆنوانسیۆنه كانی پێوه ندیدار 
به  مافی مندااڵن، له وانه " كۆنوانسیۆنی مافه كانی سیاسی 
شارۆمه ندی مندااڵن"ی له س������ه ر قه ده غه  كردنی ئیعدامی 
مندااڵنی ژێر هه ژده  س������اڵ ئیمزا كردووه . به اڵم به  وته ی" 
رێكخراوی لێبوردنی نێونه ته وه ی������ی"، له  نامه ی ئیعترازی 
رۆژی 16ی ژانوی������ه ی 2٠٠6 ب������ۆ ده وڵه ت������ی كۆماری 
ئیس������المی، له  ساڵی 199٠ه وه  تا ئێس������تا بیست و هه شت 
منداڵی ژێر هه ژده  س������اڵ له  ئێرانی ژێر ده سه اڵتی رژیمی 

ئیسالمیدا ئیعدام كراون.

  خۆكوژی
  به ڵگه كان نیش������انی ده ده ن كه  له  ماوه ی ساڵه كانی 1376 
تا 138٠دا، سه رجه م سێزده  هه زار و نۆسه د و حه فده  بابه تی 
خۆكوژی ب������ه  ناوه نده كانی ئینتزام������ی راگه یه ندراون. 1٠ 
له سه دی پیاوان و 93,13 له سه دی ژنان كه  ده ستیان داوه ته  
كرده وه ی خۆكوژی، كه متر له  حه فده  س������اڵ ته مه نیان بووه . 
مه س������ه له یه كی گرینگ له و ئاماره دا، هه زار و حه وسه د و 
س������ێزده  منداڵ و تازه  الوی كه متر له  حه فده  س������اڵه ، واته  
31,12 له س������ه د له  نێو ئه و كه س������انه یه  كه  ده ستیان داوه ته  
كرده وه  خۆكوژی. هۆكاری ئه وه یكه  له و سااڵنه دا ئه و كه سانه  
ده س������تیان داوه ته  كرده وه ی خۆكوژی به  بێ س������ه رنج دان به  
ره گه ز و ته مه ن بریتیه  له : 54,29 له سه د به  هۆی كێشه ی 
بنه ماڵه یی، 18,7 له سه د به هۆی بێ هیوایی و شكست له  
پێكهێنانی بنه ماڵه ، 97,4 له سه د به  هۆی گرفتی ده رونی، 
چوار له س������ه د به هۆی هه ژاری و ن������ه داری، 49,1 به هۆی 
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مه سایلی ناموسی و 37,71 له سه د به  هۆی هاوسه رگیری 
ئیجباری. هه روه ها 45,51 له سه دی كه سانێك كه  ده ستیان 
داوه ته  كرده وه ی خۆكوژی، ئه نگیزه ی دیكه ش������یان بووه  كه  

رانه گه یه ندراوه .

  مندااڵن و له شفرۆشی
  به  پێی راپۆرتی" یونیس������ێف"، له  نۆ ساڵی دواییدا رێژه ی 
له شفرۆشی له  ئێران سنووری 63٠ له سه دی به زاندووه . واته  
زیاتر له  ش������ه ش به رابه ر بووه . جگه  له  ئازار و ده ستدرێژی 
ئاش������كرای جینسی بۆ س������ه ر مندااڵنی كاری سه ر شه قام، 
هه ڕاج كردنی مندااڵنی كچ له  بازاڕه كانی ئه مارات و كڕین 
و فرۆشتنی كچانی ژێر هه ژده  ساڵ له  الیه ن قاچاخچیانی 
من������داڵ، یه كه مین ج������ار له  الیه ن "موس������ته فا بین یه حیا" 
خه له بان������ی ئێران������ی ته بار كه  دوكتورای تاوانناسیش������ی له  
گۆڵیسی ئیمارات وه رگرتووه ، له قاو درا. به  وته ی ناوبراو :
   " رۆژانه  9 فڕۆك������ه ی تایبه ت كچانی ئێران بۆ فرۆش 
ده ب������ه ن بۆ ئه م������ارات و فڕۆكه یه كیش ته رمی س������ووتاو و 
كه سانێك كه  به  نه خۆش������ینی ئه یدز گیرۆده  بوون، بۆ ئێران 

ده گه ڕێننه وه ."
  مه جلیس������ی شوڕای ئیس������المی كۆماری ئیسالمی له و 
كاته دا به  هۆی باڵوكردن������ه وه ی ئه م هه واڵه  و" هه ڵخراندنی 
هه س������تی نه ته وه یی ره خنه ی ل������ه  رۆژنام������ه ی" ئێران" و" 
ئیعتماد" گرتبوو، به اڵم ئه گه ر ئه مڕۆكه  چاوێك به  س������ه ر 
سایه ته  ئینتێرنێتیه كاندا بخشێنێن، چاومان به  پڕوپاگه نده ی 
فرۆش������تنی كچان ده كه وێت. من له مدواییانه دا س������ایتێكم 

چاوپێكه وت كه  نووسیبووی :
" به ناوی خودا، بسمی ته عاال! بۆ له  نێو نه چوونی كچانی 
هه اڵت������وو له  ماڵ و له شفرۆش������ی نه كردنیان ئێمه  به  ئێوه ی 
ده فرۆشین، به  مه رجێك كه  بیانپارێزن. ئه گه ر نه خۆشیش بن 
پاره یه كی كه متان لێ وه رده گرین." و وێنه ی كچێكی شازده  
س������اڵه ی به  ناوی مریه م باڵو كردبووه وه . فرۆشتنی كچانی 
كه م ته مه نی ئێرانی دانیشتووی ناوچه  هه ژار نشینه كان به  
پیاوانی پاكستانی یان ئه فغانستانیش دیارده یه كی باوه  و بۆ 
هه مووان ئاشكرایه . رووداوه كانی دوای هه ڵبژاردنی سه رۆك 
كۆماری له  جۆزه ردانی ساڵی 1388 زۆرێك له  دیارده كانی 
دیكه ی خسته  په راوێزه وه . یه كێك له و دیاردانه  قاچاخی كچان 
بۆ سوئیس������تفادی جینسیه . به  پێی راپۆرته  ره سمیه كان، له  
چه ند س������اڵی رابردوودا، له  ئێرانی ژێر ده سه اڵتی كۆماری 
ئیس������المی مندااڵنی كۆیله ی جینسی 635 له سه د چوه ته  
س������ه رێ و ده یان كچیش بۆ واڵتانی عه ره ب، پاكس������تان و 

به نگالدیش قاچاخ ده كرێن و ل������ه  زۆربه ی بابه ته كاندا، ئه و 
كچانه  له  بیست و چوار سه عاتی یه كه می ورودیان بۆ ئه و 

واڵتانه  ده كه ونه  به ر ده ستدرێژی جینسی.
  له  تاراندا ده خه ڵمێنرێت كه  نزیكه ی هه شتا و چوار هه زار 
ژن و كچ كرێكاری جینس������ین و له شفرۆش������ی ده كه ن. له و 
نێوانه دا چوارس������ه د و په نجا فاحش������ه خانه  بوونی هه یه . له  
هه مان كاتدا، زۆرێك له و كچان������ه  بۆ واڵتانی وه ك ئاڵمان، 
فه ڕانسه  و بریتانیا قاچاخ ده كرێن یان به  هۆی هه ژاری زۆر 

بۆ ئه فغانستان و پاكستان هه ڵدێن.

  مندااڵن��ی كۆچبه ری ئه فغانی و چیرۆكی 
دڵهه ژێنی سنووره كان

  مندااڵنی ئه فعانستانی نه  ته نیا له  بازنه ی نه هامه تیه كانی 
مندااڵنی ئێران وه ده رنین، به ڵكوو زۆرترین ئازاره كان له  دژیان 
به ڕێوه ده چێت. بێبه ش كردنی ئ������ه م مندااڵنه  له  خوێندن به  
پێی په س������ه ندكراوه ی وه زاره تی فێركردن و بارهێنانی رژیمی 
كۆماری ئیسالمی له  دێس������امبری ساڵی 2٠٠5، له  پاڵ 
ئاس������ته نگیه كانی پێشووتر له س������ه ر رێگای ژیانیان، له وانه  
گواستنه وه ی ش������وێنی ژیان و به هره مه ند نه بوون له  بیمه ی 
بێكاری و ده رمانی بۆ گه وره سااڵن، كه  به  ناچار مندااڵنی 
ئه فغانس������تانی به ره و كار كردن پ������اڵ پێوه ناوه ، ته بلیغاتێكی 
راسیستی كه  ئه م خه ڵكه  بێبه ش و زه حمه تكێشه  به  هۆكاری 
بێ������كاری كرێكارانی ئێران ده زانێت و جنێو و س������ووكایه تی 
به رده وام به  كه رامه تی ئینسانی ئه وان؛ ته نیا چه ند بابه تێكن 
له  بێ عه داڵه تیه كی ئاش������كرا كه  ده رح������ه ق به  كرێكارانی 

منداڵی ئه فغانستانی ده كرێت.
  ب������ه  پێ������ی په یماننامه كانی پاراس������تنی مافی مندااڵن و 
په س������ه ندكراوه كانی كۆنوانس������یۆنی ژنێ������ڤ س������ه باره ت به  
كاروباری په نابه ریه تی، هه م������وو مندااڵن به  بێ له به رچاو 
گرتنی جینس������یه ت، ره گه ز، ئایی������ن و تابیعیه ت ده بێ له  
مافی شارۆمه ندی و به  تایبه تی مافی خوێندن به هره مه ند 
بن، به اڵم كۆماری ئیس������المی له  ساڵی 2٠٠5ی زایینیدا 
به  پشتبه س������تن به  كۆنوانسیۆنه كانی ته تبیقی و بڕوبیانوی 
پووچی دیكه ی ئه و پرنسیپانه ی ناوه ته  ژێر پێ و مندااڵنی 
له  هه م������وو بواره كانی كاری تاق������ه ت پڕوكێندا به كارهێناوه  
و ئه وانی له  س������ه ره تایی ترین پێویس������تیه كانی ژیان بێبه ش 

كردووه .
  مندااڵنی بنه ماڵه كانی كۆچبه ری ئه فغانستان له  ئاستێكی 
به ریندا له  بازاڕه كانی كاری ئێراندا كار ده كه ن. كاری دژوار 
له گه ڵ دایك و باوكیان له  كوره خانه كان، ناوه نده كانی رس������تن 
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و چنینی قاڵی و هه روه ها كار له  نێو كارگاكانی بچووك و 
ده ستفرۆش������ی و به دوای زبڵداگه ڕان و ... له  زوومره ی ئه و 

كارانه ن.
  ته نیا له  ئۆس������تانی مه ركه زی خوراس������اندا، په نجا و پێنج 
هه زار منداڵی ئه فغانستانی بێ پێناس هه یه، ئه وه  مندااڵنێك 
كه  دایك یان باوكیان ئێرانیه  یان ئه فغانس������تانیه ، ده گرێته وه . 
له  واڵم به  پرس������یاری، واته  هیچ كام له و مندااڵنه  پێناسیان 
نییه ؟ ناهیدی ئه شره فی س������ه ۆكی ئه نجومه نی پشتیوانی 
ئه نجومه نی تایبه تی پێڕاگه یش������تن به  كاروباری كۆچبه ران 
له  ته له فونێكدا سه باره ت به  مندااڵنی بێ شناسنامه  وتی :
"  هیچ كه س ئامارێكی وردی نییه . نه  ئێمه  و نه  سه رچاوه  
ده وڵه تیه كان. به اڵم به  پێی ئاماری نیسبی ناحوكمی، زیاتر 
له  1٠٠ هه زارمنداڵ له  ئێراندا له وه ها بارودۆخێكدا ده ژین."

  ئیعتیاد له  نێو مندااڵن و تازه الوان
  ده وڵه ت������ی كۆم������اری ئیس������المی دی������ارده ی ئیعتیاد به  
ماده س������ڕكه ره كان له  ئێران ده گه ڕێنێته وه  بۆ هاوسنوور بوون 
له گه ڵ ئه فغانس������تان. "ئه حمه دی نژاد" س������ه رۆك كۆماری 
رژیم"یش به  پێچه وانه ی هه موو تووێژینه وه  و لێكۆڵینه وه كانی 
تا به  ئێس������تا ژماره ی قه تعی موعتاده كان له  ئێرانی ته نیا 
شه س������ه د هه زار ك������ه س راگه یاندووه  و بۆ چه واش������ه  كردنی 
ژماره ی گه لێك له وه  زیاتری موعتاده كان له  ئێران وتوویه تی 
كه  "هێندێك كه س پێداگری له س������ه ر خراپ نیش������ان دانی 

وه زعه كه  ده كه ن."
  به اڵم هه واڵ و گوزارش������ه كان س������ه بارت ب������ه  ئیعتیاد و 
چۆنیه تی باڵوبوونه وه ی ماده ی س������ڕكه ر له  ئێران به  باشی 

ده رخه ری وه زعه كه یه  :
  ب������ه  پێی راپۆرتی "كه ناڵی هه واڵگری بۆرنا"،" مۆته كه ی 
مه وادی موخه دیر له  بۆس������ه ی مندااڵن دایه . موس������ته فا 
ئاقاجانی ئۆستادی مه ده دكاری زانكۆی ئازادی ئیسالمی 
له  وتووێ������ژ له گه ڵ هه واڵنێ������ری كۆمه اڵیه ت������ی "بۆرنا"دا 

له مباره یه وه  وتوویه تی :
  " زۆربه ی مندااڵنی س������ه ر ش������ه قام له  ته مه نی پازده  بۆ 
حه فده  س������اڵیدان و به  سه رنجدان به  بارودۆخی كار و ژیانی 

ئه وان، له  به رده م ئه نواعی خه ساری كۆمه اڵیه تی دان."
  ئاقاجانی ئیعتیاد به  سه ره كیترین ئازاری كۆمه اڵیه تی له  

ئێران ده زانێت و ده ڵێت :
" نزیكه ی بیس������ت له س������ه دی مندااڵنی س������ه ر ش������ه قام به  
ماده س������ڕكه ره كان موعتادن، كه  له م نێوانه دا نزیكه ی پازده  
له س������ه دیان جگه ره  ده كێش������ن و پێنج له س������ه دی دیكه یان به  

مه وادی موخه دیر موعتادن. مندااڵنی سه ر شه قام له  بواری 
ئاب������ووری و كولتوری له  ژێر هێڵ������ی هه ژاریدان و نزیكه ی 
چل له س������ه دی ئه و مندااڵنه  له  نێو بنه ماڵه یه كدا ده ژین كه  
النیكه م یه كێك له  ئه ندامانی ماده سڕكه ره كان به كار دێنێت."
  سرویس������ی خه ساره  كۆمه اڵیه تیه كانی "ئیسنا"، هه واڵنێری 
خوێندكارانی ئێران له  تاران رایگه یاند:" جێگری تووێژینه وه ی 
ناوه ندی لێكۆڵینه وه كانی زانستی ره فتاری و وابه سته گی به  
ماده ی سڕكه ر له سه ر بنه مای تووێژینه وه یه كی ئه نجامدراو 
له  نێو حه فتا و پێنج خوێندكاردا، به  ئاماژه  به وه یكه  ئێران له  
بواری ئولگوی به كارهێنانی ئه لكول مه ترسیدارترین واڵتی 
جیهانه ، رایگه یاندووه كه  باڵوبوونه وه ی ماده س������ڕكه ره كان له  
نێو الوانی ژێر پازده  و پازده  بۆ 19 س������اڵ به  ته رتیب چوار 
و بیست و چوار له سه ده  و ئه و ئاسته  له  نێو سه رجه م الوانی 
ژێر بیست و چوار ساڵدا گه یشتوه ته  56,3 ده هۆمی له سه د.
  به  پێی راپۆرتی هه واڵنێری حكومه تی "ئیس������نا"، دوكتور 
"حه میدی ئه اڵوه ردی پور" له  كۆبوونه وه ی هاوبیری ستادی 
به ناو خه بات له گه ڵ ماده  س������ڕكه ره كان كه  به  مه وزوعیه تی 
هه ڵس������ه نگاندنی هۆكاری خۆكونترۆڵ كردن بۆ پێشگرتن 
ل������ه  به كارهێنانی ماده س������ڕكه ره كان له  نێ������و خوێندكارانی 
كوڕی س������اڵی دووهه م������ی دواناوه ندی رۆژئاوای ش������اری 
تاران به ڕێوه چوو، به  ئام������اژه  به وه یكه  ئه و لێكۆڵینه وه  نیوه  
ته جروبیه، له  نێو كۆمه ڵه ی نمونه یی حه فتا و پێنج كه س������ی 
له  ساڵی 83 ئه نجام دراوه ، وتوویه تی:"    له  حاڵی حازردا، 
په ره سه ندنی به كارهێنانی ماده سڕكه ره كان له  نێو خوێندكاران 
له  هێندێك له  لێكۆڵینه وه كاندا بیس������ت و س������ێ له سه د و له  

هێندێكی دیكه دا پێنج له سه د راگه یه ندراوه ."
  هه روه ها ئه ندامی لێژنه ی زانستی زانكۆی علوم پزیشكی 
هه مه دان ئاماژه ی به  ئه نجامدانی لێكۆڵینه وه یه ك له س������ه ر 
چوارس������ه د كه س به  مه به ستی تووێژنه وه  سه باره ت به  راده ی 
ل������ه  مه ترس������یدابوونی خوێندكارانی هه مه دان������ی له  بواری 
به كارهێنانی ماده ی س������ڕكه ر و مه ش������روباتی ئه لكۆڵی دا. 
ناوب������راو له  درێژه دا جه ختی ك������رده وه  :"به  پێی ئاكامی ئه و 
لێكۆڵینه وه یه ، رێژه ی ئه و كه س������انه ی كه  له  به رده م مه ترسی 
به كارهێنانی مه ش������روباتی ئه لكۆڵی، تریاك و ماریجوانادا 
بوون، به  ته رتیب نه وه د و هه ش������ت و شه ست و حه وت و چل 
و سێ له س������ه د بووه .... ئولگوی به كارهێنانی ئه لكۆڵ له  
ئێران مه ترسیدارترین ئۆلگوی جیهانه . بناغه ی ده ستپێكردن 
به خواردنه وه ی ئه ڵكۆڵ) خه ست بوونی ئه ڵكۆڵی به كارهاتوو( 
له  نێو الوانی ئێراندا زۆر له س������ه ره وه یه ، به  شێوه یه ك كه  ئه و 
راده ی������ه  له  خه س������تی ئه ڵكوڵی به كارهاتوو له  ئوروپا س������ێ 
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له سه ده ، به اڵم له  ئێران 4٠ له سه ده ."
  هه روه ها دوكتور ئه اڵوه ردی پور س������ه باره ت به  فرۆشتنی 
ئه لكۆڵی س������ه نعه تی ب������ه  الوان و تازه الوان ل������ه  هێندێك له  

داروخانه كانی ئێران هۆشداری دا و جه ختی كرده وه  :
" تاكه كان ل������ه  ته مه نی بلوغ و تازه  الویدا زۆرتر له  ئه وانی 
دیكه  له  به رده م مه ترس������ی به كارهێنان������ی جگه ره ، ماده ی 

سڕكه ر و مه شروباتی ئه لكۆڵی دان."
  رۆژنامه ی" ئێران" له  11ی مانگی خاكه لێوه ی س������اڵی 
1383دا ئه و وته یه ی قایم مه قامی رێكخراوی بێهزیس������تی 
ئێرانی تاوتوێ كردبوو، ك������ه : زیاتر له  دوو ملیۆن موعتاد 
له  ئێراندا هه یه  و گرتنه به ری رێوش������وێن بۆ پێش������گرتن له  
په ره س������ه ندن و به ربه ركانێ له گه ڵی پێویسته . به  وته ی ئه و 

كاربه ده سته ی رژیم :
" رۆژانه  چ������وار تۆن مه وادی موخه دیر ل������ه  ئێراندا به كار 
ده هێنرێت و یه ك كه سیش ده توانێت ده  كه سی دیكه  موعتاد 
ب������كات... ئاكامه كه ی دوو ملیۆن موعتادی ره س������می و 
ته فه نونی، سێس������ه د هه زار موعت������ادی ته زریقی، پێوه ندی 
راسته وخۆی شه س������ت له سه دی لێكترازانی شیرازه ی ژیانی 
بنه ماڵ������ه كان له  ئێران له گه ڵ ئیعتی������اد، گه یاندنی چوار تا 
پێن������ج هه زار ملیار تمه ن خه س������اره تی دارایی له و رێگه یه وه  
ب������ه  واڵت و مردنی رۆژانه  ده  تا دوازده  موعتاد و س������ه دان 

كێشه وگرفتی دیكه یه ."
  یه كێك له  به رپرسانی به ربه ره كانێ له گه ڵ ماده سڕكه ره كان 

له مباره یه وه  ووتی :
" له  ئێراندا له  هه ر ده قێقه یه كدا یه ك كه س به  هۆی ئیعتیاد 
ده مرێ������ت و له  ماوه ی چه ند س������اڵی رابردووش������دا نزیكه ی 
2 ملی������ۆن و 7٠٠ هه زار موعتاد ده ستبه س������ه ر كراون، كه  

ته مه نیان له  نێوان 1٠ تا سه د ساڵ بووه ."
  له  حاڵێكدا كه  ئه م به رپرس������ه  باس له  به كارهێنانی رۆژانه  
دو تۆن ماده ی س������ڕكه ر به  بایه خی چل و پێنج هه زار ملیار 
ریاڵ له  ئێران ده كات كه  هێندێك له  كارناس������ان و ده زگاكان 
پێی������ان وایه  رۆژان������ه  له  نێوان دوو تا ش������ه ش تۆن مه وادی 
موخه دی������ر له  الیه ن موعتاده كانه وه  ب������ه كار ده هێنرێت و 12 
ملیۆن كه س������یش به  شێوه یه ك له  ش������ێوه كان له گه ڵ ئه و به اڵ 
ماڵوێرانكه ره  ده رگیرن. به  شێوه ی مامناوه ند هه ر موعتادێك 
له  ماوه ی ژیانیدا 1٠ كه سی دیكه  ده كێشێته  كامی ئیعتیاد، 
كه  به  س������ه رنجدان به  درێژه ی ره وتی روو له  چوونه سه ره وه ی 
نرخی 23 له سه دی بێكاری له  س������اڵدا بۆمان ده رده كه وێت 
كه  زۆربه ی ئه وانه  الوانی بێكار یان بێبه ش له  هه ر چه شنه  

شاره زایه كی كۆمه اڵیه تین.

  ل������ه م نێوانه دا س������ه رداری س������پا،" مێه������دی ئه بوویش" به  
گۆشه یه ك له  ئاس������ه واره كانی باڵوبوونه وه ی ماده سڕكه ره كان 

له  ئێران ئاماژه ی كردووه  و ده ڵێت :
" به  پێی ئاماری ره سمی پزیشكی قانوونی له  ساڵی 1381دا، 
س������ێ هه زار و پێنسه د كه س و له  س������اڵی رابردوودا چوار هه زار 
و پێنس������ه د موعتاد گیانیان له ده ستداوه ، كه  زۆربه یان له  تاراندا 

مردوون."
  سه ردار ئه بوویی به  ئاماژه  ئه وه یكه  له  هه شت مانگی یه كه می 
ئه مس������اڵدا له  چاو هه شت مانگی س������اڵی رابردوو دۆزراوه كانی 
ئیداره ی به ربه ره كانێ له گه ڵ مه وادی موخه دیری" ناجا" په نجا 
و شه ش له سه د چوونه سه ره وه ی به خۆیه وه  بینیوه ، رایگه یاندووه  :  
" ئه وه  له  حاڵێكدای������ه  كه  به  پێی به راورده كان، هه ر له م ماوه یه دا 
هاتنی ماده سڕكه ره كان بۆ ئێران ته نیا بیست تا سی له سه د چوه ته  

سه رێ."
  س������ه ردار ئه بوویی ئاماژه ی به وه داوه  كه  ته مه نی چل و حه وت 
له س������ه دی موعتاده كان������ی ئێران له  نێوان بیس������ت و پێنج تا چل 
س������اڵدان. ناوبراو له  درێژه دا وتوویه تی:" له  واڵتی ئێمه دا ته نیا 
سی له سه د له  موعتده كانی ره س������می ئێران، واته  یه ك ملیۆن و 

دووسه د هه زاریان الوانی ژێر بیست ساڵن."
  ئاماری ئه مس������اڵ نیش������انی ده دات ك������ه  دوو ملیۆن و نیوی 
منداڵی خوێندكار یان تووش بوون به  ماده سڕكه ره كان هه ڕه شه یان 

لێ ده كات، یان گیرۆده ی بوون.
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   رێكخراوه كانی مندااڵن
  له  ئێرانیش هه ر وه ك گلوبالیزاس������یۆن و ته نوری س������ه رمایه ی 
كۆمه اڵیه تی له  چه ند ده ی������ه ی رابردوودا" ئێن جی ئۆ"گه لێكی 
زۆر پێكهات������وون. جیاوازی" ئێن ج������ی ئۆ" كانی ئێران له گه ڵ 

شوێنه كانی دیكه ی جیهان، له وه دایه  :
1- ئ������ه و ژماره یه  ك������ه  مافی تۆمار ك������ردن و ئیمكاناتی 
پش������تیوانی ناوه نده كان������ی پێوه ندیداریان به ده س������تهێناوه ، له  
راس������تیدا زۆربه یان" ئێن جی ئۆ" نین، به ڵكوو نوس������خه ی 
كوپیكراوی ده وڵتیی ناوه نده كانی خۆڕسك و جه ماوه رین و به  
مه به س������تی كۆنترۆڵ كردن و به  الڕێدا بردنی هه ڵسووڕانی 
كۆمه اڵیه ت������ی و فه رهه نگی له  خ������واره وه  و له  ناخی دڵی 
جه م������اوه ره وه  پێكهاتوون. پێڕه وی ناوخۆ و حوكمه كانیان نه ك 
خۆكرد به  پێی پێویستیه كانی هه ڵسووڕانی كۆمه اڵیه تی و 
فه رهه نگی، به ڵكوو نوسخه ی ڕه شنووسی وه زاره تخانه كانی 

ده وڵه تن.
2- " ئێ������ن جی ئۆ" كانی خه ڵك له  كه مترین پش������تیوانیه ك 
به هره مه ن������د نی������ن، ته نانه ت مافی تۆمار كردنیش������یان پێ 

نادرێت.
3- به  پێچه وانه ی ته بس������ه ره ی یه كی په یماننامه ی سه د و 
هه شتا و دوو،  هه ڵسووڕاوانی "ئه و ئێن جی ئۆ"كان نه  ته نیا 
پارێزراوی یاس������ایی نایانگرێته وه ، به ڵكوو بۆ ئه وه ی واز له  
چاالكیه كانیان بێنن، ب������ه رده وام له  ژێر ئازار و به دواداچوون 
و گرت������ن و زیندان������ی كراندان. له  چه ند س������اڵی رابردوودا، 
ده وڵه ت به رده وام ده س������تی داوه ته  گرت������ن و زیندانی كردنی 
هه ڵسووڕاوانی ئه و رێكخراوانه  و تۆمه تی ناڕه وا و ناڕاست 
ده خه نه پاڵ ئه م ئازیزانه  كه  به  كه مترین ئیمكانات له خزمه ت 
به  مندااڵن������دا گه لێك كاری به نرخ و گرینگیان كردووه ، بۆ 
ئه وه ی له م رێگه یه وه  مه شروعیه ت بدات به  ئازار و ئه زیه ت 

و زیندانی كردنی ئه وان. 
  هه ر ئێستا شیوا نه زه رئاهاری هه ڵسووڕاوی ناسراوی دیفاع 
له  ماف������ی مندااڵن، له  زیندانه كانی كۆماری ئیس������المی 
له  بارودۆخێكی مه ترس������یداردا به س������ه ر ده ب������ات. ئه و پاش 
ده ستبه س������ه ری ماوه یه كی زۆری له  ژووره  تاكه كه سیه كاندا 
برده  س������ه ر و ته نانه ت پاش دوو مانگ ئیزنی چاوپێكه وتن 
له گ������ه ڵ دایكی پێدرا. دادس������ه رای زیندان������ی ئێوین پاش" 
پێش������كه ش كردنی دوایین دیفاعیات"ی شیوا نه زه رئاهاری، 
تۆمه ته كان������ی "ته بلیغ له  دژی نی������زام" و " كرده وه  له  دژی 
ئه منیه تی نه ته وه یی له  رێگه ی به ش������داری له  كۆبوونه وه ی 
س������ێزده ی ئابان و ش������ازده ی ئازه ر"ی خس������توه ته  پاڵی. ئه و 
چه ش������نه  تۆمه تانه  ل������ه  ئێرانی ژێر ده س������ه اڵتی كۆماری 
ئیس������المی ده توانێت زیندانی درێژماوه  و ته نانه ت ئیعدامی 
زیندانیه ك������ه ی لێبكه وێته وه . ئیعدامی فه رزادی كه مانگه ر، 

مامۆستای مندااڵن له  شاری كامیارانی كوردستان هاوڕێ 
له گه ڵ عه ل������ی حه یده ریان، فه رهادی وه كیلی، ش������یرینی 
عه له م هولی و مێهدی ئیس������المیان له  رۆژی یه كش������ه مه  
19ی مانگی گواڵنی 1389 ته نیا نمونه یه كی دڵته زێن له و 
بارودۆخه یه  كه  كۆماری ئیس������المی به سه ر هه ڵسووڕاوانی 

كۆمه اڵیه تیدا سه پاندووه .
  پێشێل كردنی مافی رێكخراوه كانی پارێزگاری له  مافی 
منداڵ و ئازاردانی هه ڵس������ووڕاوانی ئه و ب������واره  بێجگه  له  

ده ستدرێژی بۆ سه ر مافی مندااڵن، هیچی تر نییه .
  جێ������گای خۆیه تی كه  به م راس������تیه ش ئاماژه  بكه ین كه  
له و بارودۆخه دژواره دا مندااڵنی ئێ������ران و رێكخراوه كانیان 
ته نانه ت نه یانتوانیوه  نوێنه رێكیش بۆ كۆنگره كانی مندااڵنی 

كار بنێرن.
***

  س������ه فه ره كه مان لێره دا كۆتایی پێ دێنین، به  بێ ئه وه یكه  
توانیبێتمان له  نێو گشت كه لێن و قووژبنه كانی دنیای جه ور 
و سته می مندااڵن له  ئێراندا بگه ڕین. النیكه م له م باره یه وه ، 
رسته ی مس������ت نمونه ی خه رواره ! بۆی باش نییه . ئه وه یكه  
له  دنیای واقیعدا و له  ئاس������تی ده رونناسی و كۆمه ڵناسیدا 
له س������ه ر مندااڵن له  ئێران ره وایه ، نه  هیچ قه ڵه مێك ده توانێت 

له سه ر كاغه ز دایبڕێژێت و نه  هیچ زمانێك بیگێڕێته وه .
  " منداڵی"یان له  ئێران كوش������تووه . مندااڵنی ئێران ئه گه ر 
شادیش بوون، ئه گه ر زیندوو بن، ئه گه ر توانیبێتیان سه ره ڕای 
شیزوفێڕنیای داسه پاو، كه سایه تیه كی ئینسانیان په یدا بكه ن، 
یان بن به  خوێندكار و تێكۆش������ه ر و له  بزووتنه وه ی كرێكاران 
و ژنان������دا رۆڵ بگێڕن و...؛ ته نیا ده رئه نجامی سروش������تی 
ئینس������انی ئه وان������ه . مندااڵنی ئێران، ته نان������ه ت مندااڵنی 
بنه ماڵه  ده وڵه مه ن������ده كان، گه نمگه لێكی ده یمین كه  به هۆی 
باران و به وزه  بوونی خۆیان ب������ااڵ ده كه ن، نه وه ك چاوه دێری 
كۆمه اڵیه تی. گوڵه سورگه لی روواوی ناو ساراتن، كه  وزه ی 

گه شه  كردنیان له  هه ناوی خۆیاندا هه یه .
  به م حاڵه شه وه  نابێت و ناكرێت مندااڵن له  ئێران بێ پشت و 
په نا بهێڵینه وه . پێویستی هه وڵێكی گشتگیری نێونه ته وه یی 
دژ به  ب������ێ مافی ره های ئه وان ه������ه ر رۆژه  زیاتر و زیاتر 

هه ست پێ ده كرێ.
  گوڵه كان������ی "له بیرك������راو"ی ئێران فام كه ین. هاوپش������تی 

نێونه ته وه یی له م پێوه ندیه دا ئه ركێكی به  په له  و سه ره كییه .
  مندااڵن ئه مڕۆ و ده نگی داهاتووش������ن! ئێمه  گه وره كانی 
كۆمه ڵگا، به رپرسی بارودۆخی مندااڵنه كانمانین و ئه ركی 
خۆمانه  تا ئه و كاته ی منداڵن، منداڵی و شایی و ئاسایش 

و رێز بگه ڕێنینه وه   بۆیان. سبه ی رۆژ ئیر دره نگه !
***
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به شێكی زۆر له  شیعره كانی "ئه حمه د بازگر"ی شاعر 
له  دووتوێ دیوانه  شیعرێك دا به  ناونیشانی "چۆن 
دیزاین  به   حسێن"  "ئه نوه ر  هه وڵی  به   بدوێم"  بۆت 
ئه م  گه یشتن.  چاپ  به   جوانه وه   گه لێك  چاپێكی  و 
له وانه :  شاعیر  ناسراوی  شیعری  چه ندین  دیوانه  
له   ئێواره یه ك  بێستان،  مه یلی  زولفا،  گۆمه  شین، 

مێژووم، چۆن بۆت بدوێم... له  خۆگرتووه .

باڵوكراوه ی نوێ

دیدارێك له گه ڵ ئیبراهیم عه لیزاده  ده بیر ئه وه ڵی كۆمه ڵه  
به ره و سه ركه وتن  ناونیشانی خه بات  به   چاپی سێهه می 

باڵو كرایه وه 
و  كۆمه ڵه   مێژووی  به   گفتوگۆیه كه  سه باره ت  كتێبه   ئه م 
له   زیاتر  ماوه ی  له   ئێران  كوردستانی  گۆرانكاریه كانی 
سه عیدی.  به همه ن  سازدانی  له   دا  رابردوو  ده یه ی  چوار 
چاپی سێهه می وێرای باسێكی نوێ له سه ر شه ری نێوان 
چاپ  به   دا  به رگ  دوو  له   كۆمه ڵه   و  دیموكرات  حیزبی 

گه یشتووه .

كتێب ئازدای ژنان له  چاپ درا 
ئه م كتێبه  له  نوسینی ژنه  خه باتكاری ئه مریكایی ئێڤڵین 
رید_ و له  الیه ن ناسر حه قپه ره ست وه رگێردراوه ته  سه ر 

زمانی كوردی یه كێتی ژنانی كوردستان له  چاپی داوه 
سه ردێری باسه كانی بریتین له :

ژنان و بنه ماڵه : روانینێكی مێژوویی
ئه فسانه ی ژێرده سته یی ژنان

و  دا  له دست  خۆیان  چاره نووسی  كۆنترۆڵی  چۆن  ژنان 
چلۆن ده توانن به ده ستی بێنن ....

ژنان: سیسته می كاستی، چینایه تی یا ره گه زی زۆرلێكراو؟
جوانكاریی، مۆد و چه وساندنه وه ی ژنان

رازوره مزی ژنانه 

کۆنسێرتێکی ناته واو
ناوی كۆمه ڵه  شیعرێكه  كه  له  دووتوێی كتێبێكی دا به  
شێوه ی pdf باڵو بووه ته وه  و "سه عید ئه مانی" ئه م 
شیعرانه ی له  زمانی فارسیه وه  كردووه  به  كوردی و 
به رهه می كۆمه ڵێك له  شاعیرانی پێشره وی جیهانیه  
له خۆ  پێشكه وتنخوازانه ی  و  جوان  ده قی  چه ندین  و 

گرتووه .  
          




