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  زانین�پاس و پس

 تـیم که یارمههسانه بکهو کهی ئهستخۆشی خۆم ئاراستهی دڕهو پهم خۆشه ئ�پ

نـدی هی ناوهزراوهکرد؛ لـه دامـ باز هوهژین�م توهئ ی بۆ، ڕ�گهوانهو پشتیوانی ئ

سـتان بـه هدران و کـار بههبـهوڕ�هن و ب�رمندا�م ون �هزریی مندا یاندنیهگ�پ

 ) بـۆUNICEFف (�یان، یوونیسـ�هگـهکردنی من بۆ کـار کـردن ل ڵهۆی قبوو

ئۆکـانی بـواری جین�ن و ئهنجوومـه، ئرزانیاری زۆر کاریگـهی هشین�دانی پ�پ

م هنگ لـیی زۆر گرلگهندیهیوهاریکاری بۆ سازدانی پران به هۆی ی�ن له ئ�مندا

ــ�کۆ�ل ــتایان و کارناســانی کــۆلوه هین ــته کۆم�و مامۆس ــه�یهژی زانس کانی هتیی

کـان هکـۆ کراو ی که لـه داتـاهوهو کاردانهو ئ کە�کهب زانکۆی تاران بۆ ڕ�نو�نی

ریتانیا کـه ناویـان هکوردسـتان و بـ یکانهران و ناوچ�س له ئهزۆر کیان دام و �پ

 کان،هۆفیسـۆر�پک لـه هر یـهنم بـۆ هـ�وهنهز دادڕ�ری هسها هروهت. ه�نر�ناه

ژی �لی ئیداری کۆل�رسۆن�و پ انوامیهردهپشتی ب�نوومایی و پاڕ�ر پارکس بۆ هپیت

کانی لـه هنیی�نوڕ�ر بۆ هاوکاری و �دکتۆر سارا کیل ،کۆنتناسی زانکۆی ڤمرۆ

 هبـ هشینار�ۆفیسۆر بیل واتسۆن بۆ پ�وه، پهین�کۆ�قی لهی شیکاری و دهوهنووسین

ی هژ�ـکانی لـه درهغـ�در�بۆ پشـتیوانییه بن هن بووم�و گۆکانی هیدانییهنرخه م

م کـه بـه هکـهییانـه دهابادمه هشـهه چـاو گ�ـرمندا�و مهندندا. سوپاسی ئـ�خو

موو هر هـهکانیان هـها و بۆچوونـڕبۆ ئاراسته کردنی  هوهزرۆییهووخۆشی و تامڕ

  یان دابین کرد. هافییان�تنۆگ�ئ داتام هئ



 هابادۆڕاگری م�رمندا�نی مه/ سازگاری و خ ١٢

  

  وتارش�پ

تاوی هه ی١٣٨٥ی �نی سا�گووه له مانگی هین�کۆ�م لهئ یانییدهی مهوهژین�تو

زگـای �پار ـی زایینی) له باشـووری٢٠٠٦ی �ی سا�مانگی م ڵهگه(هاوکات ل

ران و لـه شـاری �ـاوای ئئـۆژڕتـه بـاکووری �وهکهکـه د واۆژئـاڕربایجانی هئاز

م هنی ئـکاهووی جوگرافیایی، به ناوچـه باشـوورییڕ(که له  هابادمهکوردنشینی 

ــه و پار�پار ــین�زگای ــا کوردنش ــهکانی دهزگ ــرێ هدر هوروب ــان «وت ــتان ی کوردس

یانـدنی هگ�نـدی پهۆسه بـه هاوکـاری ناوم پرهئ کرد.�ستی پهد») کوردستانات

 ڵهگـهمانـگ کـار ل �ی سـهنجام درا و له ماوهن ئ�رمندا�ن و م�هزریی مندا

نده و دایک و باوک هم ناوهئ یندامانی کادریهها ئهروهن و ه�رمندا�ن و م�مندا

 وه. هقی و دیمانه کۆ کرانهگری و دهن�اکانی وتیی، دا�رپرسانی خۆجهو ب

نـاو ر لـه هفاکتـ ێنـدهکردنـی ه ێتـاوتووه هژینـ�م توهکی ئهرهئامانجی س

 ین�ند بوون به شـوهستی پابهبوو که ه هابادمهنجی ه/ گ ڵرمندا�تی مهشیمهح

بـه  هبـ هئامـاژکـه  وه بـووهوه ئـهینـ�کۆ�لکانی هک له ئامانجـ�که. یه�نادی ئههب

نیشـتمانی لـه ڕهوپهیی، نیشـتمانی و ئ�یاندنی خـۆجهاگڕکانی هنانی جۆر�کاره

ی هوانگـڕر هم پرسـه لـه سـهئـری هوازی کاریگ�و شبکات گرووپی ئامانجدا 

ک کـه بـۆ �واز�ها شـهروهی و هـ�و پانتای خۆمـاووداو ڕ�گای ئامانج له هکۆم

رگرتن هک و�هت. به ک�بکر ێن تاوتوهکهستنیشان دهد تههم دوو بابهی ئهوهان��گ

ی هوهوانه، داوا له گرووپی ئامـانج کـرا بـۆ ئـهگرتنی کاردانهن�کانی وهواز�له ش

 ڵهگـهلنـدیی هیوهپای خۆیـان ڕن که بـه هوه ئاماده بکهۆکرهم ناوهک ب�لهگهن�و

. ئینجـا هیـهدا ههۆسـانم پ�هی خۆیـان لـهگـ�کان و پهییـ�خۆج هووداوڕوتی هڕ

ی هبــۆ مــاو هابادمــهشــتی لــه شــاری کانیان لــه پیشــانگای گهمی ئیشــهرهــهب

دا بـه هـۆی تۆمـار کردنـی هن�م شـوهمووان و لهه ر چاویهب هرایک خهیهفتهح

 ها نووســراوەیهروهری و هــهوهکی بیــر�رهفتـهکان لــه دهنگــهردهی بهوهکاردانـ



   ١٣/  وتارش�پ

ی نووسرا بـوو، یگرهن�ی وهبینینی سووژ ختیهوهساتشداربووان خۆیان که له هب

  وه. یهکی زۆر کۆ کراهتایدا ه�هکۆم

ری هپیشـاند ڕی کچ و کو�رمندا�سانی مهن کهکان له الیههاتوومهرههکاره ب

کانـه کـه لـه ژیـانی چینـی هکدژ�جار ل ێندهو ه کانهندیانهچ هرهکاریگ هز�ه

» واۆژئـاڕ«لی ئایـدیالی لـه هگـهن�ک کـه و�ن�یه، شوهه انران بوونی�نجی ئهگ

ی بکـات. هوه یان تۆکمـ�ن بخاته ملمالن�وان له شوهتی ئهستی تایبهه �توانهد

که بۆ  یهو گوتارانهلتووری گشتی، واته ئەک» ژی�بچیرۆک«کان و هیاسا میدیایی

کانی هالیتهتهیزیۆنـه سـڤهلهتی لـه ته�یـهم کاروبارانه و دۆخی کۆمهی ئهناس�پ

کــوو هوکانی هنییــهمهکان و چاپهتییــه�یهه کۆمڕتــۆ، فــیلم، ورووپاهئاســیا و ئــ

ن، نـه �نر�ههکان به کار دهیی�وازه خۆج�ها شهروهکان و ههۆکڤ�کان و بهۆژنامڕ

ر هوه کاریگـهنجـهن چینـی گهکان له الیـهنگهش�ۆکه پرهوبژاردنی نا�هنیا له ههت

 ڵهگهلوانی هئ ندییهیوهۆکانه و پرهم ناوهان بۆ ئشیوانینیڕوازی �کوو ش�هبوون، ب

ــ ــه ئاوهتایبــهب چم داوه.یژیانیــان ب  هنگــهڕتی، �زهگــهڕوه لــه پرســی هدانــڕت ب

ت بـه هبارهی سـ�ـمان کاتدا، دوودهو له هکان هگشتیی هکی زۆر بۆ باسههۆگریی

ت. �بهبوونی ه شن)هچ هیی (فرهت�ری ئاوهگیکان کارهنیی�رهنی یان ن�رهه ئ�ۆڕ

کان هاگری کوردڕمای خۆهر بنهناس، که له سکانی شۆهیی�چمه خۆمایر له بهدهب

ــه ه ــهل ــتی دناسیۆنا�ر همب ــهیس ــان�هس ــه پ ڵی زاهته و ش ــدیی هیوهل ــهلن  ڵهگ

ــهووداوڕ ــانی ئ ــهک ــه ئهم دوایی ــان، ک ــه �ی جیه ــی ل ــی �هرههبران ــتی سیاس س

تــدا شــیاوی ه�حا ێنــدهکان دانــاوه، لــه ههاواییــئۆژڕته �هســهوخۆی دهاســتڕ

  یه. هوهناسین

  

   



 هابادۆڕاگری م�رمندا�نی مه/ سازگاری و خ ١٤

ن �یاندنی هزریی منداهگ�ندی پهو ناو هابادمهوه: هین�کۆ�نی ل�شو

  ن �رمندا�و م

ران و لـه �ـاوای ئئـۆژڕی ه باشـووری بـاکوورتـوتۆهکـه ککه �شار هابادمه

ر هتر لـه سـهمـ ١٣٠٠رزایی ه، لـه بـ�کی باریک له باشووری گۆمی ورم��دۆ

وی هدراوی فارسی ناوی مان��رگه(مهـ + ئاباد) و هابادمهریادایه. ناوی هئاستی ز

یه. هیشـڕی کـوردی مانـگ هاوهوش ڵهگهت لهب�هنی مانگه که ه�به واتای شو

 هابادمـهی هوشـ ڕهفارسی بورهانی قاتیع، لـه مـ ینگی وشهرههت له فههب�هه

نـاردرا و  مهجـهبـۆ ع رهمبـهغ�ک پهکـه کـه و�رهمبهغ�م پهکـهنووسراوه نـاوی ی

ها هو هم ناوهت ببارهتریش سه کانیرچاوهساتیر. له سههنا به ناوی د�کی ه�ب�کت

کان هورهکه کـه گـ�ن�به واتـای شـو هابادمهیان وایه که �کیش پ�ندهه«هاتووه: 

نـدی ناوچـه هوه ناوهمانـهرز�کۆنـه لـه د م ناوچهه. ئهوهتهدان کردووهیان ئاو�وهئ

ی وتووه �لیستۆن پڤاڕو  ،تلیمووس ناوی ناوه دارووشاهـهکان بووه و بهکوردنشین

ت هنانـهکـه ت هابادمـه نگیهڕهمـهژووی ه�ـکن لـه م�کان لقهوییهداریاس. مان

خوازیی هوهتـهن یهوهاگری بزووتنـڕلـه خـۆ هنگانهش�وری پهبه هۆی دستاش �ئ

لـه  ێنـدهووی هڕخسـتنه  ڵژوویی و سیاسی، لـه پـا�نگیی میکان و گرهکورد

وه هنـ�نر�ههبیـر دهبی کـوردی وهدهریتی ئـهرانی نهناسراوترین شاعیران و نووس

)Van Bruinessen, 1992, p. 28نیزاســیۆن لــه ��کانی مۆدهرییــه). کاریگ

ی هکانی دیکــهشــنی شــاره کوردنشــینهرچهم شــاره سهئاشــکرایه و ئــ هابادمــه

شـتر �اواش پئـۆژڕربایجـانی هزگـای ئاز�ت لـه پارهنانـهی موکریانـه و تهناوچ

ۆی لـه خـی �ناسی خۆماشۆ ڵهگهم شاره لهوه، ئهم هۆیهک بهیهادڕوتووه. تا هک

ک بـۆ پاراسـتنی �لهگـ�وهک و ههنیتـه لـه الیـ��م مۆدهوان ئ�و له ن دایهناکۆکی

کی هتـووری کـوردی لـه الیـماکـانی کەل�و ه هخوازانـریتهوازی ژیانی نـ�ش

و  ڕنگووهم کانیشاوی هۆزه�به ل یکۆچهۆی ک له ئارادایه. به هوه، گرژییهدیک

لی کـار و هی هـهوهبـۆ دۆزینـ هابادمـهو هرهکان بـهلـه ناوچـه گوندییـ ڵحاهم
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ندندایه، هسـ هرهوه له پـهووڕنیا له زۆر هنه تم شاره هیی ژیانی شاریی، ئهئاسوود

ــ ــه �هب ــڕکوو ل ــ�ی پهوانگ ــهی کۆمهکهات ــابووریش حا –تی ه�ی ــئ تی دوو ه�

 شـینهشارن، کانرزههند و چین بهمه�وهد هییهابادمهگرتووه.  یری به خۆهمسهج

 ییژین که توانـاهوه دهک�دا پهژارانهه هرهه کۆچ�ماهو بنهئ ڵهگه، لکانهقامگیرهس

ت هنانـهم بارودۆخـه، تهوه لـهدانڕوه و به ئاوهتهک ماو�هک�کانیان بهجووتیاریی

ئارادایه  هلگه �هکارن. زۆر ب�کی زۆردا بهیهژڕ�واریش له هند�ندانی خوهشارۆم

ی ئـابووری ه�ـهی مامهره گوندییانه، بۆ پاراستنی خۆیـان، گیـرۆدهم کۆچهئکه 

کانی هره لـه سـنوورهو جگـ ڵنـانی بـه قاچـاغی کحـۆ�کوو ههش، وهڕبازاری 

ی کانهورهگ هنده شارییهو ئینجا فرۆشتنیان بۆ ناو هابادمهمی کوردستان بۆ �رهه

ش ڕتی شۆهرکردایهبه س هابادمهری هوروبهپ له دهتری پشتهڤهبوون. دران �ئ

کـاران بـه ناوبانـگ �نجان و بهکانی گهتییه�وهد هی خۆپیشاندانه دژهرچاوهو س

 ێندهز و ه�ههشی بڕشۆکان له هتییه�وهزه ئاسایشییه د�هترسی ها هروهبووه و ه

کـردووه بـه  یهیـهم ناوچهوه، ئـهووڕنج لـه زۆر هی چینـی گـهجار تونداژۆیان

کردنی هرمایه گـوزاری نـهی بـه سـهرهپت هنانهم پرسه تهئ». هغهدهی قهناوچ«

وتوودا هکهشـن�تی په�ـی لـه حاهکهنجامدا ناوچهم ناوچه داوه و له ئهتی له�وهد

  اگرتووه. ڕ

 کانه که لـههرکاریی�زراوه فهدا دامهم بوارهش ل�اکڕرنجهنی سهگمهکی د�تهباب

نـدی هناو«دوو لقـی  هابادمهم. له شاری هکهی ئیشهم کرد به بناغهوهکۆتاییدا ئ

 هلـر دوو هکـه هـیـه هبـوونی ه» ن�رمنـدا�ن و م�یاندنی هزریـی منـداهگ�پ

 ڵهگـهتاوی (هاوکات لهه١٣٥٧شی ڕر له شۆهم و بهوی دووههلههمی پهردهس

ژا �ـکی ه�ن پیـاوهندانـه لـه الیـهم ناوهک ل�کهزراون. یهـی زایینی) دام١٩٧٩

سـتا، �ر لـه ئهبـ ڵنـد، شـانزه سـاهی بـۆ ناوهوهر له گواسـتنهکه ب ێبرهوه دڕ�هب

، داتاویهـی ه١٣٧٩ی �شادی ئیسالمی بووه که له سا�ی ئیهستی ئیدارهدهکارب

ر فتاریدا دیاڕنشین کراوه)؛ به  هستا خان�(ئ هبوو هکهندهر دوو ناوهری ههبهوڕ�هب
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ــوو ــ ب ــ هک ــه م ــۆڕ ڕهل ــ�زهگهڕه � ــاوهکانی ئافرهتیی ــر و ب ــاوان بی ــان و پی ی ڕهت

-کـان، ڕههک لـه کاروبار�ـویست بۆ زۆریهوام دهردهو ب هیهی ههاتیوانڤر�کۆنس

شـاک و ت به پۆهبارهت. ناوبراو س�ربگرهو �ندی ورمهی ناوهله ئیدار ندیزامه

کیان قوتابی خـۆم بـوون)، �نده(که ه ێندامانی نوهت ئهتایبهفتاری کچان، بهڕ

ــتیارهه ــاک و هی دیس ــد و پۆش ــەڕنوان ــاریکراوی ق ــاری دی ــرد. هد ڵبووهفت ک

ژا لـه �ـوار و ههنـد�نجی خوهکی گـ�ند خاتوونهناومی هلقی دووهری هبهوڕ�هب

هاوکـات  زیان،ڕ�هب ڵی بوو. له پاهابادمه یخۆشبژیوک هیهادڕکی تا هیه�ماهبن

ر هریکی ئـیش بـوون کـه هـهش خـهدیکـ دوو فەرمـانبەری ڕ�زه،و بهڵ ئهگهله

 ڵهگـهی شـیاویان لهکی دۆستانهندییهیوهبوون و پ ڵۆفیشنا�زا و پهدووکیان شار

رمی هی فـهو�ند به شـهی که ناوهوهی ئهوانهچ�بوو. به پهنج ههرانی گهکردانهس

دیان لـه هلـه سـ ٥٠ یهگوژمـ م�هبـبوو هکاندا نـهتییه�وهدزراوه هلیستی دامله 

. �بـهدابین د ژکاری ئیسالمی)�اوڕنی هنجوومهای ئیسالمی (ئڕجلیسی شۆهم

ف و �یوونسـ ڵهگـهکانی لهندییـهیوهزیاتر بـه هـۆی پ ندهران، ناو�ی ئهوهرهله د

  ت. �ناسرهن د�رمندا�بۆ مکان هییهوهتهون�ووداوه نڕشداری کردنی له هب

کی زۆر هیهران و ماو�تی ئ�و یهوهرهندن له د�بوون و خو �جهبه هۆی نیشت

وه هکانی ئیداری بـاو بـه المـهک له میکانیزم�ران، زۆر��گای ئهدووری له کۆم

ژ بـۆ �اوڕشنیار و �رگرتنی پهریکی وهوام خهردهش، بهوهر ئهبهر لهنامۆ بوون و ه

که بۆ وه هئاگاداریان کردم .وه بوومهین�کۆ�وتی لهڕشتر بردنی دروستتری �و پهرهب

کانی دیکـه، هتییـه�وهکخـراوه دڕ� ڵهگـهش کردن لینه ئ�اندنی ئیش، بۆ وڕهاپڕ

ردان هنگـه بـه سـهڕکه م هزگایی ئاماده بک�یی و پار�خۆج یویسته ه��ننامه�پ

 یاندنی هزریی منـدا�ن و م�رمنـدا�نهی پ�گندهناو،ی یندهی ناوهکردنی ئیدار

ت. بـۆ �ـب م کاره گونجاوهئ )اواژئۆڕربایجانی هزگای ئاز�ندی پارهناو( �له ورم

نـد لـه هرۆکی ناوهشیاوی کاریی، به ئامـاده بـوونی سـ کیهندییهیوهسازدانی پ

ژی ڕ�هرنامـهرۆکی بهنـد، سـهای ناوۆژئاوڕربایجانی هری ئازهبهوڕ�ه، بهابادمه
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 �کانی ورمـهک له ئیدار�کهله ی انکانیهژکار�اوڕک له �کهها یهروهریی و هههون

ری �می چـاودهزراوانـه سیسـتهدامشـنه هم چهئـک خست. ڕ�کم هیهوهکۆبوون

ری �ر چـاود�ـکان لـه ژهسـهموو کهر هـههـ وان،هی ئـ�ـیه که به پهۆزیان ه�ئا

کان بـه هری کار�چاودر �تییه خستنه ژهراسهح هشهبم هرکی ئهتدان که ئهراسهح

دژ نائاسایی یان (نائیسالمی) و  کییهوهکردهدانی هنووڕله د�نیا بوون ستی هبهم

ــ ــه بن ــه مــهناو کاربەدەســتانی ما و یاســاکانه.هب ــد ل شــنیاردراو و �کــاری پ ڕهن

رمگرتبـوو هو تـارانریتانیـا و زانکـۆی ەزانکـۆی کـۆنتی بک که له هیهنامنیناس

وتوو بـۆ هرکهی ناسـ�وهنـدین هـهم پشـتیوان بـوون و پـاش چ�هبکۆنس�رڤاتیو 

ــی �ســت پهد ــوانیم مۆ کــار،کردن ــدا ت ــه کۆتایی ــل ربگــرم و هویســت و�تی په�

ی هرپرسـانی ئیـدارهدا، بهکهتای ئیشـهرهم. له سـهست پ� بکهدم هکهوهین�کۆ�ل

م بۆ هن ه�ژی مندا�بی چیرۆکهوه که کارگهنای�بیر ههیان وهوهئ �ندی ورمهناو

نیا بۆ هگری تهن�ی وهنانی کارگ�که�م پ�ه، بهپ�دراو هڕ�گم بۆ کچان هان و هڕکو

وه لــه هیی�بــه خۆشــحا. گونجــاوه ڕنی کــو�رمنــدا�تر و مهورهنی گــ�رمنــدا�م

نگه هڕ، کردئاسانگیری نه�نی  هبند هیی ناو�رۆکی خۆجه، سهابادمهوه بۆ هانڕهگ

ی هادڕیشـته هگهدهکـه نهژڕ�نیا هان بـه تـڕکه به ئاماده بوونی کـو �وه بهر ئهب هل

شداری هب  �کان به بهخۆشی بوو، چوونکه پۆل�دج�ی مه هئ تهب�هه ویست.�پ

ی هژڕ�ـووی ڕم له ه، ه�ناههدهست نهدهو یک�وتنهرکهنی کچ هیچ س�رمندا�م

  یان داین. �ی که پهخانهبای�و داتا پهووی ئڕمیش له هشداربووان و ههب

یشـتن بـه هاگ�ستهشـداربووان و دهی گونجاوی بهڕ�ژیشتن به هست گهبۆ د

ک ڕ�ـنـد هناو کاربەدەسـتانی ڵهگـه�گاکان، لهوتر لـه کۆمـ�ربهکی ب�سنوور

وه و بـه هـۆی هینـهبکو �نراو بـ�یهاگـڕنی شـار �شـو ێنـدهوتین کـه لـه ههک

وونووسی ڕکۆپی و نان، �اهڕرده و هروهتی پهزارهو ڵهگهند لهکانی ناوهندییهیوهپ

 ��هکان ناردرا. کۆمهموو قوتابخانهوه بۆ ههلەیئیمی هگڕ�ست له هبهی مهرنامهب

ندی شار و نزیـک لـه هکانی ناوهرچاوهش له ناوچه بهورهیکالمی گڕری هستۆپ



 هابادۆڕاگری م�رمندا�نی مه/ سازگاری و خ ١٨

هاتنم بـۆ فته پاش هدو ح هکهکه ئیشوا بوو  هرنامهواسران. ب�هه هابادمهزانکۆی 

و رده هروهتـی پـهزارهدا؛ چوونکه وهووی نڕمه هم ئ�هین، بهکب �ست پهران د�ئ

ووی هـاوینی، زووتـر لـه شکان بۆ پهرمانی دا بوو که قوتابخانهران ف�ئ یننا�هاڕ

 ڵهگـهلکان هقوتابخانـکانی هوهی تاقیکردنـهوهن بـۆ ئـ�دیاریکراو دابخـرکاتی 

رۆک هیـاره سـ�م بهبن. پشتیوانی ئـهوت نهکڕ�هاو مۆندیالی جیهانی تۆپی پ�

کی �له بینینی خواستژاد بوو. هدی نهحمهحموود ئهران، م�ی ئهو کاتهکۆماری ئ

بووه ک که ه، خواست و هۆگرییرسام بوومهس ک بۆ بینینی تۆپی پ��هزۆری خ

  وه. هته�وهن دهیاره له الی�م بهرکرانی ئههۆی د

نیان خـوار همهران ت�تی ئهشیمهی حهی نیوهته که نزیکهم بابهوه لهدانڕبه ئاو

 یهوهشتاش بۆ دۆزینـ�، هێگرهنج له خۆ دهکی زۆری گ�تهشیمهه و ح�سا ٢٥

ی که بـۆ کـۆ هو پۆالنهشداری له، بۆ بێبگرک له خۆ �هک که کۆی خ�سنوور

کان هتوورییـها کەلهم و بـرهاتم. نـۆ کخرا بوو، تووشی ک�شهڕ�ی داتا هوهکردن

 هوهکردوان�ـنکه  وتهرکهو د �ن�وتۆ نابزوهکی ئ�رنجهناو س�یکالمی بڕن ��هد

گه ڕ�رترین هکاریگ هکهنی ناوچ�مامۆستایان و پیاو ماقوو ڵهگهوخۆکان لهاستڕ

وه هین�کۆ�کانی لهویستیی�ها به هۆی پهروه. هرنجنهشانی پشتیوانی و س�اکڕبۆ 

نـان و کـاتی �اهڕکان بـۆ هکارنشین�که کرهڕهمتر که له گهکی ک�خهو کات و بای

شــانی �اکڕســتی هبهنــدین جــار بــه مهچرخان کــراون، هنجان تــهکــاری گــ�ب

، نـامۆتر بـووننـان �اهڕمیکـانیزمی  ڵهگـهی کـه لهنجانـهو گهکان و ئـه�ماهبن

 کـرا،هشـبینی د�ک پهپم کرد. وهکی پشت تهڕهنه گ�کانه بۆ وهڕهم گهردانی ئهس

لـه نـد بـوون. هیی ناوهمیشهرانی ههردانکهمان سهکراوان هک له ناونووس�زۆر

ان و یـان ئاشـنایی دۆسـتان و هگـڕ�بوون که له هکی تر ه�سانهکی دوایی، هپل

ــه  ،ترهوره�گای گــهکانی خــۆم، لــه کۆمــهتییــهتایب ه�ــوهه کــه ئاگــادار هوتهڕل

 ڵسـا ١٨نی همهر ت�شت قوتابی ژهشداری بیست و ههکان به بهوه. پۆلهکرابوون

وان چـوارده و �ـنیان لـه نهمـهیان تهکه زۆرب ڕژده کچ و ده کوهه؛ ستی پ�کردهد
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-بــه رخوازانیهکی جیـادا، هونـ�ی لـه پــۆلهوهئـ ڵهگــهلن بـوو. �ده سـاڤـهح

 ی وا هیانـداتاو هئبوون که هه ندهناو له فەرمانبەرانی ێندهنه ه�، بۆ وسا�چووتر

          کرا. هچاو نهڕوو له شیکاری کۆتاییدا بست هاتهدهوان وهل

ری هبـهوڕ�هب دا،هکـهلخووتای هرهو له سان جیا بوون ڕکانی کچان و کوهپۆل

بژاردنی �هم هـ�هبـن، بـ ڵهکـ�ت �ک ناب�شنهوه که به هیچ چهنیا کرای�ند دهناو

 �دوو یـان سـینی ڕهپـ�سفانه، پاش تهم وهکان به خۆم بوو. بهی پۆلهکات و نۆر

کرا و منـیش هدهدی نهته بهم بابهست بهروهوتۆ دهکی ئهستیارییهفته، چیتر ههح

وه ڕ�هان بـۆ بـڕی کوهژڕ�کرد، چوونکه هد ڵهک�کانم تهورده ورده پۆلهات هتا د

موو هکـه هـ هلهسـهم مهوه لـهدانـڕها به ئاوهروهبوو و ههواو نهبردنی پۆلی جیا ت

ی هوهت به بینینـی کاردانـهبارهنن، س�خوهی جیا دهان له قوتابخانڕکچان و کو

ت هبـ�هبووم. ه ڵریش کونجکۆهرامبهزی بهگهڕر همبهله هوان هی ئهن�رمندا�م

بینی و به دوور له هن داکتریهند یهبۆ ناوکه، له هاتوچۆی خۆیان هزهگهڕر دوو هه

کی بچـووک �اسـتی پـارکڕهله ناو هکهنده، له پارک (ناوێوهرپرسانی ئهچاوی ب

دوو پـۆل الی هـات؛ هک د�ـپۆژانـه چـوار پـۆل ڕبوون. هد ڵهک�بینا کرا بوو) ت

ــۆ ئــڕهیانان و دوو پــۆل الی پاشــنیوهبــ ــاقەهانــڕو کــچ و کوهوان ب  ی کــه لــه ت

مانـه، هچوونه قوتابخانه. دوا بـه دوای ئهوان دڕهیانان یان پاشنیوهکانی بهجیاواز

وه ڕ�هن خـوول بـ�وره ساهند و گهندانی ناوهش بۆ کارمهفتهله حر �چوار کاتژم

ن و �رمنـدا�ر مهو میدیاکان لـه سـ هن�ری وهکاریگ دا هنو خووالهچوو که لهد

  د. کرهد ێاوتوتم ن�رمندا�م گرییهن�و وکاریی هو�ی شهوهکدان�وازی ل�ش

نـدامانی همان ئهم هـهکـه؛ گرووپی یبووهیان هرگرووپی جیا�ژ �س کچان

ــهناو ــاره ی ــدی ژم ــوون هن ــک ب ــه س ــهرانی ههردانکهک ــنا همیش ــه یی و ئاش ب

زراوه و یاسـا و هن دامـهش کـراو لـه الیـهشـک�ی پهرنامهکانی زیاده بهچاالکیی

نـدی هناور بههم سـهبـوون. گرووپـی دووهـ هکهندهکانی ناو ناوهفتارییەڕمه رنۆ

دا هکه پیشان دهخوول ۆتریان بهد�کی زهزرۆییهم گرووپه تامهژماره دوو بوون و ئ



 هابادۆڕاگری م�رمندا�نی مه/ سازگاری و خ ٢٠

ی جیاوازیـان لـه هو ئاراسـتنواندن وه ئاماده نین و هناچارییووی ڕو دیار بوو له 

 هلـکردن ها له کاتی کار هروهبینرا. ههتی دهواوهند به تهمی ناوهکهی چاو گروپی

ــ م دوو گرووپــه هری ئــهکابــڕ ،پیشــانگابردنی وهڕ�هگرووپــی بچــووکتر یــان ب

کـی لـه هی زارهو�بـه شـسـانه بـوون کـه هو کهم ئـهی�ست بوو. گروپی سهرههب

ی هو�به شند هیی ناوهمیشهرانی ههردانکهکدا س��ئاگادار بوون. له حا هکهرنامهب

ــوهکدهی ــی ن� ــه چین ــین گــرووپ  نجــیهســت ل ــوون. دوای ــه �گری ههــب چین

ران هی خۆشگوزه�ماهکیان له بن�نده؛ هبوون یی��گای خۆجهجیاجیاکانی کۆم

کـار و �کیان لـه چینـی کر�نـدهوه هـاتبوون و ههوارهنـد�به دایک و باوکی خو

  پ بوون. هتکوو پشتهو هابادمهکانی هژارنشینهناوچه ه

ک خسـت ڕ� »ر گرووپهله س چەق بەستن«ی هو�به ش مهوهبوونند کۆهچ

وتنیان هرکـهندیـدا بـن و بهیوهوه لـه پهک�نج بتوانن پهشداربووانی گهی بهوهبۆ ئ

ــهروهو هــ �بهوه هــهکــ�پ ــه دهها ب ــ�کی ئیشــی و�ســتپهر ل ــیهکرد یگریهن  ،ی

وت کچان بۆ هرکهنن. بۆم د�ست بهدهو یگریهری و�نهڕ هونهیشتن�ک له مهت�گ

یان هنن. زۆربـ�نـوهکان زیاتر هـۆگریی دهستهبهم هتهشداری له بابهربوون و ب�ف

 یــانزانی بــه چــیهدا بــوو و درهلــه ســ هکــهۆژبــۆ پرکی دیاریکراویــان هئایدیایــ

نگ و همان کاتـدا، لـه ئاسـتهله هـن. هوه ببهش�و پهرهیان بهکهۆژرکدا پهیهئاراست

یـان لـه بـهمیان زۆر به باشی ئاگادار بـوون. زۆرهر دهکانی بهتییه�یهکۆم هش�ک

ی و �بهردهساردی خۆیان د�دی و د�کان، ناهومهتییه�یهکۆم کرده و مرنۆ دژی

ر هبهیان وا بوو که و�یه، پهتریان ههد�کی زهان ئازادییڕی که کوهوهوه لهنداڕبه ئاو

ری �چـاود �ان ئازادن به بـڕوه بوو که کوهی گشتی ئڕهوتوون. باوهواردن ک�هه

ی کـه هو کارانـهک لـ�ن، زۆرڕی کوهوهنیا به هۆی ئهو ت ێر کوهه بچنه ه�ماهبن

 ێنـدهها لـه ههروهن. هـهبـد ینجامهئتوانن هدرگرتن نییه، هوویستی به ئیزن �پ

ر لـه کـاتی هدهوه (بـهرهنیا بچنـه دهر کچـان تـهگهیان وا بوو که ئڕهتدا باوه�حا

کوو �هشیاوه، بهکی ن�نیا کارهت هوانه پاش تاریکایی) نهت شهتایبهقوتابخانه و ب
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. کر�ـتهیر دهر) سـهن�هرمهشیاو یان شهنکی �ک (کارهییهک شوورهم کاره وهئ

وه لـه هی ئـهوام نـاو و نـاتۆرهردهان بـڕت بوون کـه کـوهتاق�ته بهم بابهکچان ل

  ».کی باش نییه�کچ«ن که هدهک د�کچ

ان وا یـ�نا پهچ و پـ�پـ �وان بهم که ئ��ب �بهکان دهت به دایک و باوکهبارهس

ت بـه هبارهنده و سـهزراو و پاب�کی پارهیهزراوهکانیان دامه�ند بۆ منداهبوو که ناو

م هکرد. ئـهدهییـان نـ�کونجکۆ ێکـرهریان د�ی که فهرانهو هونهکان یان ئهواز�ش

» ترسـییههم«کـه بـۆ بـوو  هوو لـه زیادبوونـڕ هترسـو هئـی هوانهچ�له به پهسهم

دا هژ�ـنـد بـن و لـه درهی زیانم�ـل ن�یه منـداهوانهکرا که لهدی دهکان بهشاراو

 زیـادبوونی هل باس) ١٩٩٢ی جۆنز و واالس (هوهای ئڕهرهت. س�کرهد ێتاوتو

 هبــ نجانهگــ ژیــانی هلــ خ�ــزان" ریتیهنــ" ڕۆ�ــی ســتکردنیهراد هــۆگریی بــۆ

م هکانیان لـه�کاریش بوونی مندا�کانی چینی کره�ماهبۆ بنن، هکهت دهوموحک

هاکانی هم و بـربه نۆ ونهیه، چوونکه خهتی ههکی تایب�خهرنامانه بایهشنه بهچ

وو و �رمی ئـابهختـی نافـهبینین که زهدا دهژ�بینن. له درهوه دهوارهند�چینی خو

سندکراوه یاساییه هتی و پهو�هردانی دهست�وهچاو د هله �ماهتی بنه�یهکۆم نیالیه

-هـهی �ۆ�ر کـۆنتهلـه سـ انکی زۆر زیاتریـهرییـهی کاریگ��هدوخۆکان هڕاست

ختـی هر ز�ـاسـتیدا لـه ژڕیـه. لـه هکـان ههکراو ڵمـه قبـوورلـه نۆ وتکهو�سو

  ویستن.�تییانه ناپه�وهنگژه دهشنه تهم چهیی، ئه�ماهبن

  

 وههین�کۆ�ل وازی�ش

ی هئاراســتیدانییــه بریتییــه لــه هوه مهینــ�کۆ�لم هئــ یکــانهنراو�وازه بــه کاره�شــ

ــههاوب ــه  هانش ــتڕک ــهوخۆ لهاس ــ ڵهگ ــهکۆم ــرۆده ده�گا و س ــهرچاوه گی و  �ب

یی و �ناسی خـۆجت به شۆهبارهکانیان سهخواز�د هتهشداربووان بۆ ناسینی بابهب

دا، کارگه و گرووپـه هوهین�کۆ�م لهلوه �م شهر بهدات. ههوان هان دهی ئهوهنواندن

نــد کــاری هرمی و چهی نافــهها دیمانــهروهو هــکان) ه(فۆکووســکان هییـ�کۆج
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سـت هکدهکان بـۆ یهویسـت�داتـا پی هوهنرا بـۆ ئـ�یی کورت به کار ههوهین�کۆ�ل

م هی ئـڕتی بگـۆهبابـ ڵهگـهیی ل�ی خـۆج»وههینـ�کۆ�ی لهو�ـچوارچ«کردنی 

ت بـه هبارهسـلم هسـهر و ت�ـیادداشتی ت ��هها کۆمهروهوه. ههوه کۆ ببنهین�کۆ�ل

بینییـه �وانی و تهی شـار�وه بردنـی پیشـانگا لـه هـۆڕ�هکانم لـه کـاتی بـهبینراو

ر پانتـا هلتـووری گشـتی لـه سـەری کهبه کاریگـ تهبارهسکانی خۆم هتییهتایب

ی یگرهنــ�ر دوو خــوولی وهکان بــۆ ســهکانی شــار ئامــاده کــرد. کارگــهگشــتیی

لـه  رگرتنـی ه��ننامـههرخان کـران. بـۆ وهیی تهن�ژی و�بو چیرۆکن�ری �واهه

خشـانه هنـانی خۆب�اهڕ هبوایـهدم پۆالنـه، هوه بردنـی ئـڕ�هستی بهبهند به مهناو

م هنی بکـ�نوڕ� ێکنیکی نوهربوونی ت�و فهرهن ب�ی منداهوهبۆ ئ مهکبش هپ�شک

ــوانهو ناو ــدیش بت ــه  �ن ــۆڕل ــاراپ ــهن�تی س ــهیدا ئ ــه چوارچ هم خوول ــل ی هو�

رز هی بـهکـهی کارییهشـین�اسـتیدا ئاسـتی پڕدا نـاوبرده بکـا و لـه کهیچاالکی

نـدین هچ ڵهگهکار کردن ل هبوو ل بریتیوه هین�ۆک�وازی ل�شوه، �م شهوه. بهبکات

و  �سـوود بـهر دوو ال بهکـه بـۆ هـ کهیکاریندیهبیزڕی هوهکخراو و دۆزینڕ�

وان �ـکـرا کـه لـه نهست دهت. وا ه�بهکیان ه�نجامهکان ئهگیرۆد هنهموو الیهه

) یانـدنهپ�گندی هند خۆشی (ناوهکه ناو –نان �اهڕرده و هروهتی پهزارهند و وهناو

ــ ــرد هد یهوڕ�هب ــجۆر –ب ــڕک � ــهکاب ــتهدی دهری ب ــکر� ــی منداه. زۆرب ه �

نــدی هناوبــران بــۆ هدا، دهۆژانــڕری هفهی ســهو�ــکان، لــه چوارچهییــهقوتابخان

جــار  ێنــدهۆژانــه و هڕبــوون لــه چــاالکی هو زۆر جــار ناچــار د یانــدنهپ�گ

م هئـ یهوهڵ ئـهگهنن. ل�شداری بنوهکان بهک چاالکییه ئۆردووییهو ،داهفتانهح

تی هزارهن وهوخۆ له الیهاستڕکانی هستهدیه و کار بههزراوه چاالکی باشی ههدام

یان ئیش  زانیارین به تشیهاگڕست هن، د�کرهستنیشان دهوه دهنان�اهڕرورده و هپ

تـی هزارهن وهکراو له الی�واو و قبووهئیزنی ت �به ب کانیانه�رمندا�م ڵهگهکردن ل

رده و هروهپـ ێزانـرهک دهبـوو و و گونجـاوک نـههیهادڕوه تا هنان�اهڕرده و هروهپ

م دا �وهمه. هـهسـتهناوی زۆر ئ هچوونوه که هپت وکی تۆکمه هی�هک قهنان و�اهڕ
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کــم خســتبوو ڕ�کاری هو�ژی و شــ�ــبکۆبــۆ چیر هی کــهانــۆژانڕرنامــه هب وهلــ

نـانی �اهڕرده و هروهلقـی پـرۆکی هم نـاردرام بـۆ الی سـ�هم، بـهشداری بکهب

رۆکی هدنی سرک ڵستی به قبوویو�پ ندیزامهرکردنی ڕههویش بۆ دهکه ئ هابادمه

ی هوهای ئـڕهره. سهربگرتایهووه ئیزنی هبا له تارانهمیش دهبوو و ئ �ی ورمهئیدار

ک هرییـ�چاود یواو دیار بوو چـهم ت�هیان، بهکهندهچوومه ناو ناوههیچکات ن

ی هوهئبۆ دات هنگی دینده گرهچت ه�وهو د هک�شاو داکانهقوتابخانر هس هبا�ی ب

  . ت�ب داری خۆی�ر چاود�نیا له ژهک تهیهردهروهپ

ن �ده سـاڤـهنی چوارده بۆ حهمهوان ت�ن هنیان لهمهتکه ی هشداربووانهبو هئ

کانیان لـه کارگـه، هک لـه چاالکییـ�شـهب کهو یهوهبۆ ئ نکردداوام ل� بوون، 

راوی بژارد�هتی هـه�یـهکی کۆم�تهبابـ ت بـههبارهکانیان سـهگرتنهن�تی وراپۆڕ

کان لـه هوازه بیناریی�ش گونجاوی ینان�ت به به کارههبارهسن. هواو بکهخۆیان ت

ــرۆک ب ــچی ــ –ژی � ــه وهوهئ ــه د�ی ب ــرهن ــاکر ێک ــبووتر ێو ن ــ –ت � کنیکی هت

وازی خـۆ بـوواردن لـه �کان و شـهخالقییـهبینییـه ئ�ها تهروهتی و ه�رهگهدیمان

وه هدانڕئاماده کرد. به ئاوکم هکییهپ�ش هکورت ،ندیدارهیوهرپرسانی پهورووژانی ب

 یرانــدا چــ�، لــه ئیتهدیبــک بــۆ �ن�ســتهبک هوکان، هییــ�واهیاندنــه ههاگڕلــه 

زی �ـه ش و هـۆگری�اکـڕه زۆر �ـرمندا�م چینه مهمه، ئهر دهکیان له ب�نگهئاست

 هبست هروهکاروباری دی هوهوونکردنڕی له هی و تواناکیگرهن�و یژی�بچیرۆک

نگ بوون، یکانیش زۆر گرهن�بوونی و نگهدهفرها روهههان بوون. ینکاهزموونهئ

شـنه، هم چهوه و بـهن�وازی جۆراوجۆر شی بکر�کان به شهیامهپکرا هچوونکه د

ــه هکهمتر دهکــ ــوت ــ�ر لهب کــرد هســتم ده. وا ههکــهتهرپرســانی بابهی بهوهکدان

 شهوهر ئـهبـهر لهشداربووان به ئیش کردن له گرووپی بچووکدا نـامۆن و هـهب

ک، قوتابیـان بـۆ �ـر پۆلهی کاتی دیاریکراوی هـهیشتن به نیوهیارم دا پاش گ�ب

ن. پـاش هوه ئـیش بکـهک�ی پهوهم بۆ ئهش بکهند گرووپی بچووک دابهر چهس

بـه  ی گرووپیـانهو�ـلـه چوارچ و ئـیش کـردن باش زانی هب یانهمهک، ئهیهماو
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ر ئیشـی گرووپـی هیان وتم که له قوتابخانه، یان هـ�راورد کرد و پهند بهسوودم

ن و لـه چـاو ئـیش کـردن لـه هکـهتردا ئـیش دهورهن یان له گرووپی زۆر گهناک

ــۆ خســتنه  هک ئهگرووپــی بچــووکی و ــڕمــه، ب ــدیا و بۆچوون کانیان هووی ئای

  وتۆیان نییه. هکی ئ�تهرفهد

ی کـه بـه هوهلـشـداربووان هوه بـوو کـه بهشی دیکه ئـ�اک�رنجهکی س�تهباب

بینـی و هژیـان د�ن چ�بـهردهکانیـان دهڕهوه بیـر و باوهسـتی ئازادییـهشادیی و ه

و زۆر نن هبک�نده پهوهوت له قوتابخانه ناتوانن ئگیانهت کچان دهتایبهبزۆریان، 

کان، هی که لـه قوتابخانـهوهها ئهروهه. زاگراننهڕختگیر و هجار مامۆستاکان س

ر هرامبـهزی بهگـهڕسـت بـه هروهکانی دهتـهو بابهرهلی بـهپـ هکهباسـر کات هه

بـه  کانی ئ�مـهه. پۆلـن�کـرهدی دهکان بـهنگ و سـنووردارییهئاست ،هاویشتب�

کی پتـر بیـر و هیـهادڕتر بوون و قوتابیان بۆیان بوو تـا رمیهوه، زۆر نافهوانهچ�پ

تـابۆ و پرسـی  ێنـدهه ڕهوو. من خۆشـم لـه مـڕنه هکانی خۆیان بخهبۆچوون

ــهکۆم ــه ده�ی ــی باســهتی، ک ــ هکهمزان ــارهل ــه الی مهو ب وه هنــ�رمندا�وه ب

ر بــه هرامبــهوان بهی ئــهوهکاردانــکۆشــام هد�کــرد و تهم دهشــه، قســ�اک�رنجهس

 ڕهین لـه مـ�ربـها دڕم. قسـه و هرد بکـهراوهتانـه بـهم بابهینی گشتیتری ئـ�ربهد

سـند هرپهماوهکی ج�تهکان بوو، بابهتی پۆلهترین باب»تینهب«ر، هرامبهزی بهگهڕ

وه هش ئـ�اک�رنجهکی زۆر سـهیهلهسهری. مهوه سهاینڕهگهندین جار دهکه به چ

کـرد، هکانی دهردانی پۆلهک، س�ند، بۆ کورته پشکنینهرۆکی ناوهس �بوو که کات

وو مهر ههه هکک هیهادڕتا درا؛ هدهنجام نهوه ئهم بارهک ل�ین�ربهداڕهیچ باس و 

ئاگادار بوون و خۆیـان پۆل ر هو له سهکان زۆر به باشی له ئاماده بوونی ئه�مندا

وان من �له ن در باس. قههخسته بهد» کانیانهسندکراوهپ« هکرد و باسهد ڕنسۆهس

ی هرمی هـیچ وادهی فـهو�کرا و به شهک نهیهقس هتهم بابهت بهبارهو قوتابیان س

کم هیـهمن هیچ ئاماژی هوهئ �موویان به بهر ههم ه�هنا بوو، بهکمان دان�دیدار

  . وونب کانیانوهکردهئاگاداری ، �کردب
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 وتـیکهو�سـوههنگاندنی هس�ههستی هبهم هب ێوهیانههن د�ی که منداهوهئ

م پرسـه هبه هاوکاری ئـ 'وههبقۆزنکان هکارگ ،ی�چی کردن ل�رپهو سسندکراو هپ

میش له ئاماده هو هند د�نیا بوون هناو هلکدا �کخراوڕ�م له ئاستی هکه ه گونجا

زی ڕ�ـک �ـلتووری کوردیدا، جۆرەله ک. م بوونهخاترج نه�و شوهبوونی من ل

کی �سـانهزگرتنـه بـۆ کڕ�م هنگه ئهڕگیرا و هکان دهوارهند�ته خوهت له بلیمهتایب

وری من لـه هدت. �اوایی زیاتریش بئۆژڕرانی هکۆچب ڵکوو من که چوومه پاهو

 ێندههپاندنی هسهۆی  هب�تهدگومان �ب» ناسی له نیشتمانڤمرۆ«ی هو�چوارچ

وه دابـین هینـ�کۆ�م لهش بردنـی ئـ�و پهرهبۆ ب کیشی�لهتگهرفهم د�ه، بیۆزی�ئا

تی، هدگومانی تایبهبووه هۆی برچی هگهر ئهژ�ک توهی من وهگ�پواته هکرد. کهد

خوازراویشـی هن سـتیژیهپ�ک �ـم له چاوی دایـک و بـاوک، جۆرهم النیک�هب

 ڕهلـه مـم پرسـه هکـه ئـ یهیـخالقیهئ هژهنگـهو تهوه لـهدانـڕبـه ئاوبوو.  ڵهگهل

ی هگـڕ�کۆشـام لـه �نـاوه، ت�دی ههبـ یه�ـماهر به بنهرامبهکانم بهتییهرپرسایهب

ی هی که گیرۆدهکخراوانڕ�و هدایک و باوک و ئ  ڵهگهل و ڕوونندیی کراوه هیوهپ

ها هـۆش و هروهم. هـهر بکـهسـهم پرسه چارهوان بووم، ئهر ئهئیش  کردن له س

کانیان هۆشـداری بـه هکانی ئیشـهرییـهگهوته ئهک�ی لهکه له بارم بوو هوهبیری ئ

ری و هسهرمهله چدوور گرتن  هب کانی خۆهواز�و شم هکان بده�رمندا�و م ڵمندا

وه هبوومهنیا د�م. دهریان بک�ش فهکهرپرسانی پرسهب ڵهگهچوون ل�هه�ی تهوهنان

کانم یادداشـت هوهژینـ�سـتی توهبهان بـه مینان�کارههژی و بـ�بهله کاتی وانکه 

وه هینـ�کۆ�م لهلـکانم هئامانجـها هروهوه و ههمهکهوه و داتاکان کۆ دهگرمهد�هه

زیان هر حـهگـهکه ئند کرا هناو وو. داوا له دایک و باوک و فەرمانبەرانیڕ همهبخ

  . نهشداری بکهیدا ب�یان ت �ری ب�ر چاود�کانیان له ژهبوو پۆل �ل
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 گرینگی تھکنیکھ بینارییھکان
وه چـوو کـه ڕ�هم ئامانجـه بـهم کـاره بـهکـرا، ئـ �ی پـهشتریش ئامـاژ�ک پهو

ــهوهین�کۆ�ل ــه ســهی ــهک ل ــهی هاوبهوهر کاردان ــ مهکــه هــ �شــانه ب کنیک و هت

ها هروهوه و هـهت�میش به الیانـدا بشـکهو هوه هت��گا بناسهکانی کۆمههاتوویی�ل

چم یکی کارامـه بـهی«هوهین�کۆ�ل«ی که هوهل ،یی�یشتنی خۆجهگ�بۆ ت ک�وانینڕ

نگـه هبـه دم هکـکی �تهرفـهرانـدا، د�کانی ئهیاندنـهاگڕله ت. �دا، له خۆ بگرهد

ت هتایبـهو ب نهبک هقسکان هتییه�یهکۆم هپرسر هس هل هدرێ کهدخۆکان هربهس

کانـدا هتییه�وهما دهربنـ�کا لـه ژهست دهنج وا ههکه چینی گ هشهوهر ئهبهر لهه

ندی و قـازانجی هوهرژهب هک هکهرمایه گوزارییهنییه یان س یوونوتۆ بهکی ئ�نگهد

وه یـان هز�راوهپـ هتهخراون ینگهد�ب هبنج هتانی گهت ئافرهتایبهدا نییه؛ ب�وی تهئ

وازه �شــ وهئــ ی ویگرهنــ�واتــه وهنراون. ک�ک لــه پانتــای گشــتی تــار�ــبــه جۆر

م هی کـه ئـهنـ�و منداهگریم کـرد بـۆ ئـهنـ�بـه و ڵهکـ�ی که من تهشییانههاوب

ی پانتـای گشـتی هوهنگدانهڕک بۆ �واز�بوو به شکا، هد ێوان تاوتوهوه ئهین�کۆ�ل

م کـاره هها ئـهروهت. هـ�کرابهنـ رهسـ هکـاری لـنگـه هڕ، که ێکی نوهیهو�به ش

تی، هی پهخساند که له دیمانهڕگرووپه م هین بۆ ئ�ربهی بۆ خۆ د�کی نو�ئامراز

ر و زیـاتر هنـ�متر تۆقهن، کـهندیی ساز بکـهیوهی پ�هگهتوانی لهیاندهنگه نهڕکه 

خسـا بـوو کـه لـه هڕ هلـهم ههت، ئـهتایبـهب بوو. بۆ کچـانیشتوو ه��اگپست هد

سـتیان هوه کـه ههنـ��بگ کهیـمان پانتاهنن و ه�شداری بنوهکی گشتی بهپانتای

 هتانـهۆکه تایبرهو ناوهدانی ئ�پ هرهو پ هشهن بۆ گ�رمندا�نراون. م�ی تار�کرد لهد

مان هکنیکـه هـهم تهگوونجا. ئـهد هکهباس ڵهگهل ای خۆیانڕکه به  درانههان د

) بوو که ٢٠٠٣ۆچ (ڕین �ناسی بیناری، جڤی فیلمساز و مرۆهگانهش�ئیشی پ

کانی هوهرل�کۆ�ینـهب هسـووژ یهۆژانـڕبۆ دنیای ژیانی و هئزرۆیی هی تامهله میان

کانی ژیانی هسییهمایهو ک یۆزی�شراویی، ئا�ک�هه�وه، ت�م شهندبوو و بهی سهرهپ

ی بــۆ هکه�ۆفیشــنا�و لــه ئاراســته زۆر ناپهنگری ئــهالیــ. ردکــهتۆمــار د یوانهئــ
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نـگ هڕکان له چاو هکنیکییههاتووییه ت�یدا ل�کنیکی بیناری و فیلمسازی، که تهت

ــو جوو ــایی و ه� ــه ڕی ئاس ــیگرۆژان ــهنگیی ــاری ههمتریان هکی ک ــه، هاریک ی

ت ه�واهڕبه  ییهن�ومی هرههبکا که له هد هیانافیرتنۆگ�ها ئهب وهمه ل�یشتنی ئهگ�ت

  . کر�تهدی دهدا بنجهشداربووانی گهب یهانئاماتۆر

ن �رمنـدا�ن / م�منـدا ڵهگـهوخۆ لهاستڕوازی ئیشی من �ش که یهی�و پهب

ر هوان لـه سـهتی ئـ�نـدارهسـتی خاوهکشـاندنی ه�هوازه بوو، بۆ ه�م شهر بهه

یـدانی هی کـاری مهگـ�کاتی بکان له هنه گیراو�نگ بوو که ویی کار، گرهۆسپر

تـوانن بـۆ هنانـه د�م وهی کـه ئـهوهای ئڕهرهس .ت�بهیان ه»وونڕ«نیاز و واتای 

) p. 51 ,2001پینک (ک هو و �بهکان واتای جیاوازیان ههنگه جۆراوجۆرهردهب

شـمان، ه، لـه قۆنـاغی ئیشـی هاوب»ینـینهخـواز و ز�کان دهنـ�مانای و« ��هد

وه بـۆ هم�کان به وردی لـه کـار بسـهینییهز هڤوه بوو که شرۆهر ئهله سم هکه�وهه

لـه زمـانی » قسـه کـردن«ت هخزمـ هنـهبخکان هنـ�ی گرووپی ئامـانج وهوهئ

  . انکانی خۆیهزموونهئ

ن، �رمندا�ن و م�وان من و مندا�وه نهوه و دژکردهمه، پاش کردهای ئڕهرهس

ر هی کـرده بـ�کی نو�وه چوو گیانڕ�هب هابادمهوانی هی شار�ک له هۆهپیشانگای

یـان. �خرایه پاهد ێی نوهڤکان، واتا و شرۆهنگهردهن بهکان، چوونکه له الیهن�و

له پانتـای  ئ�ستا�گا و پانتای گشتی، هست به کۆمهروهۆکی دڕهناو نانه، به�م وهئ

 –کان ه�ـینـی منداهنـاو ز –یان ک�یشـتن  و ناسـینهگ�ت و دران هدگشتی نمـایش 

نی �وره سـاه، بـۆ گـهوهر لهوو که بڕخسته هیی د�لتووری خۆجەت به کهبارهس

دا بـۆ هد تی تماشـاوانانیهم پرسـه یارمـهناسراو بوو. ئهزا له بواری گشتی نهشار

ری هوه، س�م شهوه ببینن و ب�کی نوهریان له گۆشه نیگایهوروبهی دهی ژینگهوهئ

واتای «وان، هی ئهوانگڕوه. له هکرده�گا دهجیا جیاکانی کۆم هشهبۆ ب وتوو�ژی

کوو هاریکـاری �هبـ راف�کتنۆگ�ک ئهنیا بۆ من وهکان نه تهن�ی و»افییانهرتنۆگ�ئ

نجان لـه هتووری گـکەل هت بهبارهسی هوهکرد بۆ ئهوتری د�ربهکی به�گایهکۆم
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ک هو )p. 108 ,1986یر (�یر و کـۆل�ت. کـۆل�بهم هـ�کی نو�یشتنهگ�ت هابادمه

م ئاراسـته هئامـاژه بـ» وتـار -نـه �و«ر نـاوی �ـیدانی له ژهکی کاری م�واز�ش

وه، هتـ�نر�خوهیی د�کی خۆج�سهن کهیی له الیهن�کی و�ک وتار�کات«ن: هکهد

 هیدانییـهیادداشـته مخ له هبای�مانا و پ�کی پ�شهته ب�یه که ببهی ههلهم پتانسییهئ

م هپیشـانگاش بـکخسـتنی ڕ�زموونی هاوکـاری کردنـی هئ »کانهناسییک�هخ

هـای همیوانی پیشـانگا و ریهفتهدشداربووان له هک له ب�کهنه ی�بوو. بۆ و هو�ش

  نووسی:

ی له بینینی شار بـه مـن پیشـان دا؛ �کی نو �چمیبم و فۆر ش بوو. �اک�رنجهزۆر س

ــه لڕی وا هقامانهو شــهئــ ــهد ڕهپــ�یــان ت�ۆژان ــین واتای ــان هــهب ی بوو. زۆر هکی جیاواز

م هنج و کـهسـانی گـهلـه چـاوی ک هابادمـهجیاکـانی نـه جیاهشه که دیم�اک�رنجهس

یهای من، هڕ ببینین. به  هو هنهمهت ی هو هکی دیکه، ئـ�ر شتهه هتۆختر لرچاوتر و هب یژار

  ).  ٢٤ی هژمار ی هن�وانه: و �یبینن (بهکه چۆن د

        
کان له کـاری هله بینارییهی پتانسییه) له بارp. 138 ,2006ر (�رک�لیدال و ست

تیچی و بــه �زهگــهڕی هوانگــڕئاگــادار بــوون لــه «افی بــۆ خولقانــدنی رتنــۆگ�ئ

ن. بـۆ کچـانی هکـهقسـه د» وهپشت ل یرا و چ�ر کامهله ب یو، چهنانی ئ�کاره

ــرهب ــه پ ــداربوو ل ــی �ربهۆژه، دش ــڕین ــهوانگ ــهبارهکانیان س ــو هت ب و  هک�ش

کان تاقییـان هتییه�یهریته کۆمهو ن یی�لتووری خۆجەی که له کهرییانهروهنادادپ

رانـه �ی بوهاگرانـڕکی خۆهیـهوهکردری هکی ناوازه و پیشاند�ووداوڕوه، هکردهد

 ی تماشـاوانانیهوانـهڕتوند اشـکاویڕبیر و بۆچوونی  ،م پرسههبۆ ئ هگ�هبوو. ب

  نه: �رمندا�ی مهن�پیشانگای و

ست هرو هکانی دهئیشای من، ڕ رچی به هگهش بوو. ئ�اک�رنجهکی زۆر سهپیشانگای

یـاتر هتان دهبه ئافر  �دام که نابهڕ هو باو هبوون. من لهتی شیاو ن�ز هگهڕ به  وری گشـتی ز

ن و هئـیش بکـ �بـهیه و پیـاوان دهو ه�له ما وانهنی ئ�، چوونکه شو ێ�گا بدر هله کۆم

یان دابین بک �ه و �ماهنگیی بنیی که گر هنان�و و ه. لنهبژ�وی ژ ز له دایـک و باوکیـان ڕ
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    .)٢٤ی ژماره هن�وانه: و �ژم برد (ب�دا زۆر چهپیشان د

  
کــی �چمیکانی پیشــانگا بهری یادداشــتی میوانــهفتــهدایــه کــه دهوهیر لهســ

سرووشتی  ڕهک له م�تراپۆڕت بوو به هنانهکراوی به خۆ گرتبوو و تهن وانڕهچاو

ی هوهن بـۆ گواسـتنهمهم تهپیاوانی ککان له بواری گشتی. هتیی�زهگهڕندییه هیوهپ

یان به هرهفتهم دههاتوویان ئادویستی هو خۆش یامی عاشقانه و شاعیرانه بۆ یارهپ

و  ێش بکـرهشـک�کی گشـتی پ�ن�لـه شـو یامههم پهئ مههی هوهنا بۆ ئ�ههکار د

 �ن�زهبـهکان نهتییـ�زهگهڕندییـه هیوهکانی پهکراو ڵی سنووره قبووهوهمیش ئهه

یشـتم هگ�استیدا پاش کۆتایی هاتنی پیشـانگا، تڕ). له ٢٩ی ژماره هن�وانه و�(ب

نـدیی هیوهنـد هـاوژین پهوان چ�ـوه، لـه نهکراوان هغهدهیامه قهم پهکه به هۆی ئ

ر هم پیشانگایه له سـهوه بردنی ئڕ�هرای بهنگ و ههچمی گرتووه. دیخوازیان ب�د

ی �کی زۆر لـه هـۆ�انڕنج و کچان و کوهپیاوانی گی هوهئاستی شار بووه هۆی ئ

ست هدهرخوازان و�ف ڵهگهکردن ل بزۆزیتی هرفهی دهوهوانی ئاماده بن بۆ ئهشار

ی هوهنـا بـۆ ئـ�سـت ههدهیان وهتـهرفهم دهوانی دیکه ئهدا، ئهم بوارهر لهنن. ه�ب

ت هبارهسـ یخنه، چهڕر �نه ژه/ پیاوانه زیاتر بخ تانههئافر ندییهیوهسرووشتی پ

وه بردنـی ڕ�هنجان لـه کـاتی بـهگ کرداری ینه و چ�کان له وهندراو�به پرس نو

  کان نووسیبوویان: هری میوانهفتهنج له دهگ تیهشانگا. بۆ نموونه دوو ئافریپ

ت هتایبـهبـووم. ب استی خاف�گیرڕ به  هابادمهم کارانه له هنانی ئ�م ههرههله بینینی ب

یانی ئ ڕهنجام دراوه و له مهوه ئهن کچانهله الیی که هو هئ ، زۆر ێدوهی کچـان دهمـ�ژ

ان ڕ کـو  ڵهگـهکانتان لهندییـهیو هتکایه، تکایه له پم تکایه، هکهد �م تکاتان ل�هباشه. ب

نـدیی هیو هشـی پ�اکڕ ی هو هته هۆی ئـ�بهنن، چوونکه د�نو هۆیی مڕۆیی یان توندڕهد�ز 

بـه  ن بـبن کـه دواتـرهخایژی کورت�بۆ چ کسی�ندیی سهیو هان و پڕ کو  ڵهگهشیاو لهن

  )   ٢٥ی هن�وانه: و �ت (ب�کر هر دهله س تانتهزاو هوه قهمههۆی ئ

    

مانـه هک که ه�تهنیا بابهبوو. تهکی نهسییهمایهو ک هش�هیچ ک شانگایوای من پ�به ب
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یانماندا ئاستی هو هبوونی ئازادییه و به هۆی ئهن ک �هممانه، خـهر دهنگی زۆر له بهله ژ

یی و گزه.  ئهنه ساختهکهوو دڕ زۆر  ت هبار ه، چیتـر سـهوایـبهنگانه نهم ئاستهر ئهگهکار

نـه هک بخ�نجامـدانی ئیشـهک بـه هـۆی ئ�سـهوه ک�ـر ئهگهدواین. ئهدهتانه نهم بابهب

ردیش هنجامدانی له بن بـهو کاره بکات، بۆ ئهئ ێوهاستی بیهڕ ویش به هو ئ بەندیخانە

ان، من ڕ کچان و کو وان �کانی نهندییهیو هت به پهبار هسوه. هت�دۆز هک د�تانهر هد ڕێ �ب

زموونی هوه، چونکـه ئـهنهبک �زۆر بیر و هۆشیان چ �بهن د�رمندا�دام که مهڕ هو باو هل

   .)٢٥اره ی ژمهن�وانه: و �نیان نییه (ب�وره ساهگ

  

نـا بیسـت و �میان ههرههوازه ب�م شهن ب�رمندا�ن و م�ی که منداهو کارانهئ

-ۆکرهر نـاوهگرت که لـه سـهریی له خۆ دهد�واهگریی ههن�ی وهۆژرشت پهه

رخستنی هوان و دهر ئهله س تی پانتای گشتی و ناکۆکیهرایهبهوڕ�هکوو بهلی وهگ

  ببۆوه.  �چ هم پانتایهتی و شووناسیان ل�زهگهڕ

  

  ن�رمندا�م و ن�مندا کانیهگرییهن�و ۆژه�پ افیگرتنۆ�ئ

ای مـن، ڕستنیشان کردووه که بـه هلترم دهسهر و ت�تپرۆژەی وت هدا، حهژ�له در

ی هگـڕ�ی بـوو و لـه هابادمهنی �رمندا�کانی ژیانی مه�هک�هی کهنگ�زیاتر نو

ی هو�بـه شـدا هم کارانـهوه و شیکاری داتاکـان دا. لـهین�کۆ�به لم هژ�وه درهوانهئ

 ێنـدهر گیـراوه و لـه ههرامبهزی بهگهڕه و �ماهت و بنه�وهخنه له دهڕوخۆ هاستڕ

کانه به کـار هوازی زیر�ش ڕنسۆهکانی سهنگهوه له ئاستهوتنهبۆ دوور کتدا، ه�حا

شـی  وههزۆرکـاری هم کارانـه بـه وردهۆکی ئـرهشی  کۆتاییدا، نـاوهنراوه. له ب�ه

 ێوه گـرهکـ�م کارانـه پهکه ئوه هینهق بکهتانه زهو بابهکۆشین ئهد�وه و تهن�کرهد

م هئـ«ی هوهانـ��ت و گراپـۆڕک لـه �لهماگـهبن یچـ ینهبگـ�ی تهوهئـ ن بۆهدهد

  ر گرووپی ئامانج داناوه. هری له سهکاریگ» کاروبارانه

ۆکی رهنـاو �ر سهبۆ س مکانمهۆژرپ ،یشتنهگپ��است هستی ئاسان دهبهبه م

  ش کردووه:هکی دابهرهس
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 ن؛ هکهد ێتاوتونان �کارههی وا بهوانهئـ ١

کان هتییــه�وهتگوزارییــه دهتی و خزمه�یــهکۆم ی خۆشــبژیوییهوانــهئـــ ٢

 ن؛ هکهد ێتاوتو

 چاو کردووه. هڕتیان �زهگهڕی هوانهئـ ٣

ی دزه ��هو دیه هوه ههک�شی زۆریان پهی هاوب�ۆکانه خاەرم ناوهاستیدا ئڕله 

 کانیهنراو�پهس هیویستی�کوو پهلی وهی پرسگهبارت له هتایبهکتر، بهنه ناو یهکهد

  ت. ه�وهه و / یان د�ماهن بنهنجان له الیهینی گ�ربهادڕو ئازادیی  وهکردهر هس

   خوازی نان�کارههب رهس له تنیکی�ئ تووریەلک ریهکاریگـ ١

لـه  �ـ�تی زهنگاییگر ڕهله م ک�تراپۆڕیاری دا �ک له کچانی گرووپ ب�کهی

نگی هکان له ئاههکراو ڕوگۆ�ت دیارییه ئاهتایبهکان، بهلتوور و ئابووریی کوردەک

لـه  ێنـدهلتـووری هە، لـه کریتیهی نـهو�بـه شـرگیری ئاماده بکـات. ههاوس

 ه�ـ�ژه زڕ�ـو هئـ ڵهگـهکسـان لهت بـوون یهکان، ئافرهنه کورد�کان بۆ وهتنیک�ئ

ــرهداد ــهوا ک ێن ــهکه ههس ــه تی. هی ــهل ــ هابادم ــاره هاوش ــهو�و ش ر هکانیش ه

کانی هندییـهیوهیه و پهتیان ههکی تایب�رهنگ��وه زهفییرووی عوڕک له هیه�ماهبن

و  رهوهـهگینی پارچـه ڕخـا و بـۆ گـۆهک دڕ�ـره هنگـ��و دووکانـه زهئـ ڵهگهل

مان هردانی ههرز سهرج و قهینی به م�تر و ک�لی نو�مۆد ڵهگهکانی خۆی له��ز

 هبۆنـر لـه هوهـهو گ �ـ�واسـینی ز�هتـان، بـه خـۆ ههکات. بـۆ ئافرهر دهنگ��ز

وری همـه دهنگـه و ئیرگیریدا زۆر گرهنگی هاوسـهت ئاهـهتایبـه، بکانهنگیگر

. بـه داهدا پیشان دکانه�ماهتی بنه�یهخی کۆمهیه له ژیان و بای�م کاهریی ئهوهت

ــ ــه، ڕی هو�ش ــڕۆژان ــی زهۆژنام ــ�کان نرخ ــازا � ــه ب ــاپ د ڕل ــهچ ــه هک ن و ل

ــهیاندنهاگڕ ــدا باس ــهروهکی زۆر د�کان ــت ب ــهس ــ هم پرس ــه ش ــتی هو�و ب ی گش

وسان، �هقامگیری ئابووری و ههر سهکان له سهتییه�وهود�ووداوه نڕری هکاریگ

پاندن بـه هسـکان بـۆ هوهتـهکخراوی نڕ�ن هشنیاردراو له الی�مارۆی پهنه گ�بۆ و

ک کچان و ژنـان �کاتوه، هتییه�یهی کۆمهت. له سۆنگ�گرهچم دیران، ب�ر ئهس



 هابادۆڕاگری م�رمندا�نی مه/ سازگاری و خ ٣٢

میشه بـۆ هوه، ههرهنه د�د ڵواندنی ئاسایی، له مادکتر هبۆ قسه و یواران �و ئهمهد

کانـدا هرییهنگ��ر دووکـانی زه، لـه بـهیهیان هین�ک یخواستی هوهئ �به ببینین 

ن و هکـهر دهوهـهو گ ��کانیاندا زۆر باسی زهکردن هله ئاخافتن و قسستن و هوهد

  به ئاگان.  ��ۆژی زڕله نرخی 

  
ن هدا هاتووه و له الیهۆژنامڕکه له  ��ی زهۆژانڕکانی نرخی هانڕ: گۆ١ی ژماره هن�و

  وه تۆمار کراوه.هکانهگرهن�ک له و�کهی

و  ) دایکError! Reference source not found(. کدای ژماره یههن�وله  

ی دووکـانی هورهن و لـه ویترینـی گـ�ـ�ینـی ز�ریکی کهبینین که خهک د�کچ

بـه ئایـدیالی  کانیانهوهڕاندنـهگموو هکانیان به هـهنراو� به کاره�ری، کاهنگ��ز

تـه هره. ئاف�ـی دهو�ی وا هاوشهوهئکوو هن، و�بینرهشقی شاعیرانه دهتانه و عهئافر

کـان هکه پیشـان دراوهری شـتومیهوه سـهزڕ�به  ڵهک�کی ت�وانینڕکان به هنجهگ

ک لـه �کهوه. یـهکاتـهکان تـۆخ دهرهوههخی پارچه گهمه خۆی بایهن که ئهکهد

بـۆ  �بهی هـ�ـ�یه ز�زی لهتی حهدا وتوویهۆژرم پهکراو ل�هگهتانی دیمانه لهئافر

کی �تی لـه ئاسـته�یـهی کۆمهگـ�کـه پ ێنر�لمهو بس ێوهربکهی جوان دهوهئ
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ــدایه، ب ــهباش ــهتایب ــۆ بوون ــه ک ــهی کۆمهوهت ل ــهک ئاههتی وه�ی کانی هنگ

ک ئاســایش و �ــو جۆرهبــۆ ئــ �ــ�شــی وتبــوو کــه زهوهم ئ�هرگیری، بــههاوســ

  خۆیی ئابوورییه. هربهس

  
  نهزار تمهه ٥٧٠ی هنرخی نزیککی جوانی بووک به هیه: ملوانک٢ی ژماره هن�و

  

بینـین کـه هوه دهک به جلی سـوور�) کچ٣ی ژماره هن�ی دواییدا (وهن�له و

ر هق له سـهی شانۆیی و زهو�کانی به شهستهو د ێنابینردا هکهن�موچاوی له وهد

کـانی پیشـان همارژ�ب هندهسـتبهنگووسـتیله و دهی ئهوهی داناوه بـۆ ئـهکهن�داو

کی هیـهن�م پۆرتره وهئ یناسی نائاشکراژیرانه و شۆستی �وه، ژهکهبدات. له الی

نگی سووری هڕوه، هکی تریشهدا و له الیهژنانه پیشان د وتی�سوکهههریتی له هن

ی هکهرم و نیانی کراسـهلی ن�مۆد ڵهگهقی لهی زهکهکدژیی�ی لهکهکراسشی هگ

شدا هنی دیک�رمندا�ی مهن�که که له و��ته خاهم بابهیه و ئهگشتیدا ه شو�نیله 

نجامـه هم ئهئـ تـوانینهنانـه د�و ه�ـهم کۆمهلیه. هوهانڕهو شیاوی گ ێکرهدی دهب

ریتیی هوری نــهرگیری، دهنگی هاوســهک لــه ئاهــهو �ــ�ین کــه زهســت بخــهد

خۆیی بۆ هربهدیاریکراوی سکی �له دابین کردنی ئاستکا، هگیر د�کان جه�ماهبن
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   یه.  هکارکردی هژنانیش 

  
ی هریتخوازانه له بارهی نهوانگڕ یگریهن�ی وهی سووژهناسی شاراوشۆ: ٣ی ژماره هن�و

  فتاری ژنانههڕ

واز و �لـه شـمیـان هر دهی بـکانهنگهکان و ئاستهریتییهندییه نهیوهۆکی پرهناو

یاری �وه. ناوبراو بهتکی تر دووباره بووه�ی کچهن�له وکانیان هنراو�کار ههب �کا

کان، هدایک و باوکـ ڵهگهند دیمانه لهنجامدانی چهی به ئهکهییهن�ۆژه وردابوو پ

ک بـۆ �هخـ هی کـهرگانـهجلوب هوهی ئهله بارنج هسی گهند کهمامۆستایان و چ

ها، به هروهو هه. ئبکات �جهب�ج یهکهیتیهن و بۆچییهکهستنیشانی دهپۆشین د

وری هتانـدا دهله پۆشـاکی ئافر با�پۆش بۆچی تبگا�تکۆشا هد�ی خۆی، تهوت

یی هی ئامـاژهو�و، بـه شـهکانی کـاریی ئـهپرسـیارم ش�وه، هبت. �بینهد یریهوهت

 هبـوتنی مـۆد و دژ هرکـهریتیی بـه هـۆی دهووخانی شووناسی نڕدا هی بهئاماژ

 ��هکرد. ناوبراو کۆمـهد ن��مۆدو » اواییئۆژڕ«پۆشاکی لی �کردنی مۆد ڵقبوو

دا هژ�ـر بوو و لـه درهریتی کوردییان له بهسانه گرتبوو که کراسی نهو کهی لهن�و

بژاردووه. �هیان هـهم پۆشـاکهاوایی ئـئۆژڕلی �بۆچی له بری مۆد �پرسهیان د�ل

رگی هک کـه جلوبـ�سـانهی کهوهدۆزینـ نگـههڕکه  داهنه پیشان د�بژاردنی و�هه
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خـۆی لـه خۆیـدا رگـه هم جلوبهم بووه، چوونکه ئهستهره بۆی ئهکوردییان له ب

  لتووری یان سیاسییه. ەکی ک�ین�ربهگری د�هه

بهرگیری که ههنگی هاوسهک له ئاههیهن�: و٤ی ژماره هن�و       رگی کوردییان همووان جلو

  ین و خۆشین.ڕهپ�هریکی ههر کردووه و خهله ب

  

و  هگرتـوورگیری هکی هاوسـ�نگهی لـه ئاهـهن�گر وهن�، و٤ی ژماره هن�له و

ر هله ب رگی کوردییانهکان جلوبهسهموو کهر ههه کردووه که ه�م خاهی بهئاماژ

ریتی هوازی نـ�و بـه شـ –وه هت�گرهکان دهتهمه زیاتر ئافرهت ئهب�هکه ه –کردووه 

ووی ڕکـه لــه  ێبینـرهو پیـاوان دژنــان بـوونی  ڵهکـ�ن و تڕهپـهد�هی هیکـورد

شنه هم چهل دراوه. �پ هگڕ�دا هریتییانهشنه بۆنه نهم چهل وه،هکانهلتووری کوردەک

ن و هیچ هکهکتر دهستی یهست له ناو دهنج دهان و کچانی گڕدا، کوهسمانهڕوڕ�

ت داپۆشینی قژی ژنان، که له بارودۆخی هنانهیان ت ک بۆ با�پۆشهسنوورداریی

کانی هرهوهـهگز�� و ی که هو کچهکوو ئهبوونی نییه. و ێدابپۆشر �بهئاساییدا د
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تی هڕهبنـ یکدژی�لپاڕادۆکس و ک �شدا جۆرهر�ل )،٣ی ژماره هن�دا (وهشان دیپ

ی ه�ـنگاهڕریتی و هپۆشـاکی نـ وت ه�وهن دهنراو له الی�پهلتووری سەوان ک�له ن

نگ و شـادی ژنـانی هڕهمـهدا، دنیـای ههنـ�م وهین که لهکهدی دهژنانی کورد ب

  ت. �بینرهما دهریتی و سهرگی نهی جلوبهو�کورد له چوارچ

  
رگی همای کوردبوونی جلوب�به ه ڕی که کوهکهڕکو ڵک له پا�: باوک٥ی ژماره هن�و

  کردووه.ر هکوردیی له ب

م هکـه ئـی دانیشـتووه هکهڕکو ڵبینین که له پاهک د�، باوک٥ی ژماره هن�له و

ره، هاوایی لـه بـئۆژڕرگی هم باوکی جلوب�هره، بهوردی له بکرگی هه جل و بڕکو

ی خۆشـه �ـتی کـه پهدا وتوویـهک. نـاوبراو لـه دیمانـ�کی ساده و کراس��پانتۆ

ر، �ن�واههـ». که کورده �ی بزانهوهر بکا بۆ ئهبهرگی کوردی لهجلوب«ی هکهڕکو

ر هوه�ـ�! و گهرهبـهو کراسی ل ڵیره باوک خۆی پانتۆهکا که سهخۆی یادداشتی د
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ی هکـه�وان بـاوک و مندا�ـکانی نهندییـهیوهوه ئاماژه به ناکۆکی ناسکی پ�م شهب

 کانهنراو�پهریته سهن هل خنهڕهم کچه هدا، ئهۆکڕهم ناوهی لهوهای ئڕهرهکات. سهد

ی و یریتهتـووری نـنی لـه کەل�رهکی زۆر ئـهیـهن�وی دواییـدا هنـ�، له وگرێهد

  وو. ڕخاته هنجان دهر ژیانی گهو له سهریی ئهکاریگ

  
ر کردنی له هبهو لهای ئڕاوایی که به ئۆژڕلی �رگی مۆدهک به جلوب�: کچ٦ی ژماره هن�و

  .ی ئاسانترهیرگی کوردهجلوبو و �چاو چارش

بینـین کـه هد ڵرمنـدا�کـی م�) کچ٦ی ژمـاره هنـ�کی دیکـه (وهیـهن�له و 

ــ ــۆ�کراس ــدر ڵکی ق ــانتۆ ژ و� ــی ل�پ ــهی ل ــهب ــ�چکهره و ل ــه س ــه هکی ل ره و ل

رگی هله جلوبـنی ��رگی مۆدهم کچه جلوبهکه ئدا وتراوه هکهن�ی وهوهوونکردنڕ

و هتره. ئـئاوایی زۆر ئاسـانۆژڕرگی هباشتره، چوونکه جلوب �ی پیکورد یریتیهن

ر کردنـی هبـهقام بـه لهن و شـ�کا که له کاتی چوونه کۆهوه دهها ئاماژه بهروهه

 ر کردنـیهبهکه به ل کدا ��، له حار بکاهله س و�چارش �بهی دیرگی کوردهجلوب

ی وایـه �ـها پهروهناوبراو هـو ناکات. �ویست به چارش�وایی پائژۆڕرگی هجلوب
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کاندا هنه گشتیی�و له شو ێو چاکه، چوونکه قژی دادپۆشرهبۆ ئ بوونی با�پۆش

ــ« ــاب�ووییا و هح ــز�پارهد ئ ــرۆ». ت� ــه ش ــهڤل ــرم پهی ئ ــه، نواندن ی هوهۆژان

وه خـۆی هرگ له دوو دیوهلی جلوب�نیته له مۆد��ریت و مۆدهنکی ن�وان هرهدووب

م هدار ئـدا پیشـان درا، کچـی بـا�پۆشهوهرهی سهکهن�ک له وهووه. هخاتهردهد

اوایی ئۆژڕنی ��مۆد رگیهم جلوب�ه، ب�زانهی به شیاو دهکهگشتیی هن�پرسه بۆ و

و هلـه بـاو و بـ�«ک هو هیهی ههوهری ئهگهئکه رگی خۆج�یی کوردیی هجلوب هل

بوونی یوه کـارکردهکیشـهت. لـه الی�ـزانهد، بـه  باشـتر ێکـربیر هس» وتووهک

ــ�بهقتــر دهرگی کــوردی زهجلوبــ  ڵهگــهلنــدیی هیوهپی ��ــهدک همــه وهوه و ئهت

دا بـه هرگـهم جلوبهکـه لـ هیـههژنـان  یهمارگرژانـهناد له ئازادییک �یشتنهگ�ت

رباز هدی جین و �کردنی پانتۆ�بوونی له پت هڕاحی هو�سیمبۆلیک کراوه، هاوش

م هک لـ�لهگـهن�مه و�مان کاتدا، ئهنتۆ. له ههر کردنی مهو و له ب�له چارشبوون 

لی هگـهن�ی وهو�ـلـه چوارچ ک قژیان داناپۆشن�ین که کاتهکهدی دهتانه بهئافر

رگی هنجـه، جلوبـهگره گهنـ�م وهت. بـۆ ئـ�ـکرهد �یان پهئاماژ» انهنپیس�داو«

ی هنـ�و ڵهگهندیی لهیوه، پییوتووهکدبوون و له مۆای نائاسووده ڕهرهکوردی س

ک لـه ئـازادیی هیهادڕت هنانهتی و ته�یهبوونی کۆم ڵهک�ی تایشاد و نۆستالجی

ی هت لـه شـانهحکومـن هناچـاریی لـه الیـ ت دژ بـه با�پۆشـیهتایبه، بهیهه

  گشتیتردا. 

یاریـان دابـوو �لـه کچـان بس هچـوار کـ هکـ هیـهوهئ هرنج�اک�شهی سهوهئ

یی �ی خـۆج»تی نـاودارهسـایهک ��کهکۆم«ر هوه له سهبوون�کانیان به چهئیش

نی چـاالکی �ی شـویرهنـدی هونـهم شـاره، دوو ناوهن. لـهنجام بـدهئ هابادمه

دا خـوولی هندانـهم ناوهناوبانگ بـوون. لـهنجی بـهند پیاوی گـهی چ�ۆفیشنا�پ

 ێنـدهنـا کـه ه�ههم دهرههیدیۆکلیپیان بڤو کورته  �چهوه دڕ�همۆسیقا و شانۆ ب

و �کان بـهن�ی شـوهکان و دیکـهناوبانگه کوردییـهالیتییه بهتهه س�ناهکجار له 

وتۆیان نییه (له هالیتی ئهتهی س�ناهران ک�کانی ئهی که کوردهوهووڕو هوه. لهت�بهد
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رییانـه زیـاتر لـه هم گرووپـه هونهئیشـی ئـوه)، هین�کۆ�م لهنجامدانی ئهکاتی ئ

م هل ێندهوه. ههت�بهو د�ورووپا بهکانی ئه�ناهراق یان ک�می کوردستانی ع�رهه

 ،ران�ـی کوردسـتانی ئهژووی ناوچـ�ـی مهکلیپانـه لـه بـاردیۆیڤکورته فـیلم و 

 ێکانـه کـه جـار نـه جـارهنجهژه گ�انیبڕیی و گـۆ�می شـاعیرانی خـۆجهرههب

ی هنجانهم سلیبریتییه گهی ئهی�و پهوه. بهنهکهو د�کانی خۆیان ب�یدیۆکلیپه نوڤ

س هت کچان ناسراوترن، چوار کـهتایبهیی و ب�کی خۆج�هبۆ خ هابادمهی شار

ــچ ب ــانی ک ــه قوتابی ــان دا �ل ــه لیاری ــهک ــازان و هرمههون ڵهگ ــدان، فیلمس ن

، دیمانـه »سـیروان«و » موکریـان«نـه، رییاهنـده هونهم ناوهکانی ئـهمۆسیقازان

ــ ــدهئ ــن. هنجام ب ــۆ بهم دوو ناوهئ ــده ب ــەنانی ک�مههرهــهن ــووری ل م ناوچــه هلت

و  یی�ی خـۆجهو�کانیان به شـهرچی ئیشهگهو ئنگن یشو�نی گر کانهکوردنشین

و �بـ ،و�ربهی بـهو�م بـه شـ�ه، بـێنـر�ههم دهرهـهری بچـووکتردا بهو�ـله پ

» یی�مانــانی خــۆجهقار«وری هکانیان دهنــدهرمهو هون ێرتبیســهوه و دهتــ�کرهد

کی هند سیمایهی ناوهۆژ�کرد پهستیان دهم وایه کچان، که ه�ن. من خۆم پ��گهد

ی هوهوه بـۆ ئـهیـان قۆسـتلـهسههم مهخشیون، ئهب �ی پ»ڵوره ساهگ«رمی و هف

کانیان هنـهمهیـی هاوتهر�وه، ئ�م شـهب کان بگا وهیی�ستیان به سلیبریتییه خۆجهد

 هبـوه بـرد، زۆر ڕ�هبوانی هی شار�ها دواتر که پیشانگامان له هۆهروهنن. ه�ببزو

و دیـدار و  انوهت بـهبارهکرد و سـهرزیی دهستیان به لووتبهیان ههکهئیشهۆی 

نج جـار �ـپکـرد. کچـان بـۆ هۆییان دڕهد�کان زهسلیبریتیی ڵهگهوتن لهک�چاوپ

لی هژیان کـرد و پرسـیارگڕ�هرنامـهکـان بهنده پیاوهرمهر هونهنیا له سهدیمانه، ت

کانیاندا هن�کانیان پرسیبوو. له وهییابواردن و هۆگرڕژیان، کار،  ڕهتییان له مهتایب

ک، به �ر شتهکراو، پتر له ه�هگهدیمانه لنجی هسته که پیاوانی گهرههته بهم بابهئ

سـتی هۆژ و هڕهلی قژی ب�نی، مۆدهدیمپۆشی، خۆشخۆش کانیهرهو�ی پهر�گو

دی هبـ هابادمـه�گای هر ئاستی کۆمـهرزیان له سهی بهگ�رزی به هۆی پهلووتب

ه م پیـاوهئـ ڵهگـهوتن لهرکـهم کچانـه لـه به، ئـمانهینی زڕهپ�ت ڵهگهن. ل�کرهد
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ــههگ ــان و نجان ــه خۆبوونی ــه ب ــت ههدهمتمان ــه ه�س ــا و ل ــدهن ــدا، ه�حا ێن ت

وه، �م شـهر بهکرد. ههکان دهشتی کارگ�ه�بانگ» خۆنواندن«کانیان بۆ »هسووژ«

کرد و هنی د�نوڕ� ڵو هۆهرهانیان بوهک ئ�وه بردنی پیشانگاش، کاتڕ�هله کاتی ب

م هئـ ڵهگـهبه هـۆی بوونیـان لخۆشییان یفهکردن، کهیریان دهس هکچانی دیک

                     قی کوردی).ه، د٢٧ی ژماره هن�وانه و�ست بوو (بهرههسانه بهک

  
کان (الی هیی�بریتییه خۆجیسل ڵهگهاست) لڕنج (الی ه: کچانی گ٧ی ژماره هن�و

و قژ و پرچی  ێل نو�رگی مۆدهندانه به جلوبهرمهم هونهن. ئهکهپ) دیمانه دهچ

کان هره به ناوبانگ�ستهی ئهن�که به وهچوار دیواری ژوورن و �بینرهوه دهوودیییبال

  وه.هتهنراو�ازڕ

  

یان هبیـنن کـه دیمانـهناوبانگانـه دهسه بهم کهل ��ه: کۆم٧ی ژماره هن�له و

پیشـاندانی یان بـۆ نوانـدن و هلـهم ههم پرسه کـه کچـان ئـهت. ئ�کرهد ڵهگهل

ی خۆیـان هوهئـ جیاتیان له وهکه ئ ێوهکهردهد هوهر�نا ل�ههکانیان به کار دهئیش

ر بـه هرامبهوان بهو ئ ێبگر هن�کرد که وهکی دیکه د�سه، داوایان له کگرنب هن�و

ن، که دانیشـتوون �بینرهد هن�استی وڕکانیان پیشان بدا (کچان له الی »هسووژ«
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ــ ــتایش و پهو خ ــ�ریکی س ــۆد�هداه ــلی �گووتنن). م ــژ و جلوب ــهق م هرگی ئ

نی �رمنـدا�وودی بوو کـه لـه نـاو میرانی بالهکتهی ئهو�بریتییانه زۆر هاوشیسل

ری هبینـین کـه دیـوار بـه پۆسـتهدا دهکـهن�یـه. لـه وهنگریان ههرانیدا زۆر الی�ئ

 یـانداپۆشرا بوو که زۆربـهکان هرانیی�ئ هما و گرووپه مۆسیقاییهکانی سینهر�ستهئ

کانی کورد زۆر باو نییه، چوونکه بـه هـۆی هر�ستهی ئهن�ی وفارس زمانن. بینین

تی ناسـراوی هسـایهدا کهم بـوارهی، لـیست به کاربووی کـوردهمای تازه دهسین

ر ئاسـتی شـار، هکانی سهشگا مۆسیقاییمه، له فرووهای ئڕهرهنییه. سمایی هسین

نـدانی هرمهزۆریـان هونت هبـ�هبینـرا کـه ههکان دهنه کوردییـایقازی مۆسـهن�و

 و مهرهـهبنجان. هتا گنگریانن هن الیهمهند تهسانی مامناوهزیاتر کنن که همهتهب

 انریهسـهل ریهکاریگـ هک »همۆد« یان» باوی ڕۆژبوون« کانیهلتوورییکە هو�ن

 هوانـهل کر�ـت،هد هناردههـ هوهفارسـ زا�ی لتووریکە نهالی هل موویانهه ،هیهه

لــه ناوچــه  .کانهنهمۆســیقاژ و ڤیزیۆنهلــهت کانیهســت�رهئ و ماییهســین فیلمــی

لـه یان هباتکارانـهنیـازی خک �نتر که جۆرهمهتهسانی بهنیا کهتکان هکوردنشین

یــه، زۆر ستایشــی هر بــه فــارس ههرامبــهنــدانی کــورد بهرمهبژاردنی هون�ههــ

کـوو هرانی فارسـی وهکتـهن. ئهفـارس ناکـ سـندیهرپهماوهو ج ڵلتووری زاەک

ــهه ــدا الی ــاو کچان ــه ن ــارانی، ل ــه ت ــه هکی زۆری ه�نگرهدیی ــه ی ــو ل ی هزۆرب

و پیاوی هیندی و تـورکی، لـه کاندا هژن هر�ستهئ ڵهگهل کانیانهن�کان، وهدووکان

ــا ــیهئ ڵپ ــه دڤرش ــوودی بهی کچان ــی هۆلی ــرا. فیلم ــک«ین ــه »تایتانی ــش ب ی

ــت ــاهرهپۆس ــان و م ــه دووک ــهن و ت�کانی، ل ــ�ت ئۆتۆمبهنان ــوخمهل کی �کان، ت

نجان و هخوازی گـنان�کارههبـ لتـووریەک لـه هیـهدیک یخـواز�و دیی هدووپات

  . ناوبانگهسانی بهست به کهروهئایدیاکانی د
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و  سپاسر �ن�واهکان که ههیی�خۆج هبریتیییی سلهکی تر له بارهیهۆژ�: پ٨ژماره ی هن�و

  .ووهکردندانه هرمهم هونههاوکاری ئ یهشی خۆی ئاراستۆستخهد

ــ�و ــاره هن ــه ناو ٨ی ژم ــاو ل ــدی هدوو پی ــه هپیشــان د» ســیروان«ن ــه ل دا ک

رچاو له نـاو کچانـدا هی بهو�ن و به شهابادمهکانی هوتووترین مۆسیقازانهرکهس

دا گوزارشـته لـه هکـهن�له ویان هستهست و زمانی ج�یه. ژهتیان ههکی تایب�زڕ�

ره �ن و ئامهکهرا د�یری کامهوخۆ سهاستڕوان که هنیایی و متمانه به خۆبوونی ئ�د

م هوه گرتووه. کچان ئهستیانهیان به دهگ�خ و پهمای بای�ک ههکانیان وهمۆسیقایی

وو کـه ڕخسـته » ژیـانئامـاری «وازی �کورته دیمانه بـه شـ ڵهگهیان لهپۆرتران



   ٤٣/  ن�رمندا�و م ن�مندا یکانهییگرنه�و ژه�ۆپ یگرافۆ تن�ئ

م هر و ئـهه، کـار، هونـ�ـماهست به بنهروهندا ناو، پیشه، و کورته پرسیاری دیا�ت

 هکهۆژ�استیدا کۆی پڕدیمانانه و له م هئ �نگ بهڕیان پرسی بوو. هتانهشنه بابهچ

ر �ـی لـه ژ�که به قوو �بهوتنی ههرکهب» ریتییبسل«مکی هچ ڵهگهک ل�به جۆر

ش خـۆی همـهرانـه و ئ�ئ یتـ�ن لـه و�رمندا�ماری چاپکراوی ڤری گۆهکاریگ

ر هلـه سـفوکووسـیان ت هب�هاری کچانه و هڤاوایی گۆئۆژڕلی �ی مۆدهو�هاوش

ی هی نموونـهو�کان هاوشهوازی دیمان�. شهسندی فارسییهرپهماوهلتووری جەک

م هلـ هی کـهو و�نانهئکانه و هرمییهرگهاره سڤگۆ ی»کانهکییهنج خوول�پ«دیمانه 

سـانی هکانی فـیلم و کهرهشنی پۆستهرچهی سهوهرهن�بیرههوگرت هیان دهسانهک

  . نن�ما یو دیواری ژوور یکالمی گشتیڕی تابلۆی هوهرهن�ازڕکه  نناوبانگهب
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 هلبریتیییس ڵهگهدوان ل�که له ل »کیهنج خوول�ی پهدیمان«کنیکی ه: ت٩ی ژماره هن�و

  نرا.�به کار هکان هیی�خۆج

 هابادمـهنـدی هک له ناو�ان له پارکڕوک له ک��هکۆم ٩ی ژماره هن�نه و�بۆ و

نیا هرانی تـهکتهکه ئهنهانی ناو دیمڕنجام دراوه. کوهئ ێوهدا که دیمانه لهپیشان د

ی هفتـهکـوو حهرمی وهسمی فهڕوڕ�وان زیاتر له هن. ئهابادمهگرووپی شانۆی 



   ٤٥/  هکانییگشت ییەتگوزارەو خزم یتیەە�مۆک یو�شبژۆخ

دیری خـوم و هان و غـژنی قـوروهکـوو جـهینی ویسمی ئاهڕوڕ�ران و �ری ئههون

رمییـه و هناف هکـ هکـهن�ن. وهبـهوه دڕ�هت نمـایش بـهحدهی وهفتزان و حههمهڕ

ر هدا کـه خۆمانـه لـه سـهک پیشـان د�ـگرووپ، یـههی ههتی پـۆرتره�متر حاهک

سـتیان �ژ» ردانـههگ�کی بهتییهدۆسـتای«مایشدانی ەندانیشتوون و بۆ  هکهنهچیم

کی هشـانۆی کی�سـتپهدتیتراژی  �توانهکه د ک�نهنن، دیم�دوهکتر دهگرتووه و ی

ازیـین و ڕن کـه لـه ژیانیـان �ـ�هان له دیمانـه دڕکو ت.�یزیۆنی بڤهلهدی ت�کۆم

کـان هڕک لـه کو�کهن. یهدهد �رنج پهت کچان، زۆریان سهتایبهنجانی تر، بهگ

ی هڤلـه شـرۆ» م!هستنیشان بکـهتوانم بۆ خۆمیان دهنده زۆرن که دهوهئ« :��هد

 �بـهد –وانی باسی کرا هی شار�ی پیشانگای هۆهک له بارهو –ش هوهین�کۆ�م لهئ

کی هیانوویـو بره هن�ووخڕک �مهکان کهبریتیییین که سرووشتی ستایشی سل��ب

تی راپــۆڕی هر�کاتــدا، بــه گــو مانهووداری و خۆنوانــدن. لــه هــڕبــۆ  هناســک

م هتی ئـه�یـهی کۆمهگـ�کاران، پهه، لـه چـاوی دیمانـکـهن�ر و�تی ژه�یهکۆم

نـاو  هلـک پیـاوانی ئایـدیال، هیان وهگـ�یی و پ�بریتی خـۆجیک سـلهسانه وهک

ی هوهوونکردنـڕ. لـه هیـهه بژاردن�ههکی زیاتریان بۆ هتدا ئازادییهرفهندین دهچ

بریـا «مـه هـاتووه: هوه نووسـراوه، ئهکارانی کچـهن دیمانـهنه، که له الیـ�ر و�ژ

ژ لـه �ـوان چهقای ئـهی بمانتوانیبـا بارتـهوهین بۆ ئهبوای ڕوان کوهک ئهش وهم�ئ

  »ژیانمان ببینین!

  

  کانگشتییھ خزمھتگوزارییھشبژ�وی کۆمھ�یھتی و خۆ - 1

ر دۆخـی خراپـی هدابوو که له سـیاری �ک له کچان ب�کهی دواییدا، یهۆژرله پ

ت ئـیش بکـات. �وان لـه وهبارودۆخی ئ رهو له سقام هر شهکانی سهرهک�سوا

وتـی هڕی هش�ی کهگیرۆد ران�تی ئ�کانی وهی شارهی دیکهو�یش هاوشهابادمه

شـه تـا �م کهقامه و ئـهر شـهری سهک�رچاوی سواهکشان و بوونی ب�هوو له هڕ

م هشاریی. ئ –گوندیی  کانیکۆچهدوایین ر هوه سهت�چهد یچهبنه رکی زۆهیهادڕ
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قامگیر هسـبـۆ  ن�شـو ێنـدهه .یـههکاندا بوونیـان ههقامهموو شهسانه له ههک

کانی شـار و بـه هنـدهری ناوهوروبـهن که زۆر جـار دهکهچاو دهڕبوونی خۆیان 

لـه  هپـاری داوای هوهژه بـۆ ئـ�نـوکان له کاتی هوتهر مزگهی دیاریکراو له بهو�ش

زگا هکشانه، د�هوو له هڕم دیارده هر بهرامبهوه بهک کاردانه. ونهنان بک�ژخو�نو

ــهچاپ ــڤهلهو ت نیهم ــی ئ�کانی وهیزیۆنیی ــت ــ� ــهران س ــه س ــان ل ر هرنجی خۆی

م هی گشـتی لـڕهوه. بـاوهکردۆتـ ��گادا چـهلـه کۆمـ قامهر شـهس انیرهک�سوا

ن، �کـرهوه پشـتیوانی دهکی گشـتیی�هن خـهجار له الی ێندهنتانه، که ه�دیکۆم

استیدا ڕو له  ێبکر �یان پڕهباو �که ناب ربارنسه ��هران کۆمهک�یه که سواهوهئ

تـدا ه�حا ێنـدهکی باشـدان. لـه ه�وه له بارودۆخهیی�ووی ماڕله  جار ێندهه

که پاش  نهکهر دهک�سوا ��هکۆمند بوونی همه�وهکان باس له دهته میدیاییراپۆڕ

متمانه به  �یه که نابهوهی باو ئهوهکدان�ل ئاشکرا بووه. رگیان سامان و داراییانهم

ل و هزهوهکی تــ�ســانهوان کهت، چوونکــه ئــ�ــقام بکرهرشــهکانی سهرهک�اســو

ن. هبـهخراپ بـه کـار دستی هبهبۆ مندامبوونیان همئهندن که زۆر جار کهمه�وهد

ــهت ــد ئهت چهنان ــهن ــ�ــری کۆمهکت ــهن�م ســاهدیش ل ــدا ئ فســانه هم ئهی دوایی

 زۆری هرهشـی هـهم ب�هکانیان. بـهرنامـهنایـه نـاو ب�ه انیهانـندهسهرپهماوهج

چووان، �سـاهتـان و بهت ئافرهتایبـهرانه، بهک�م سـواهدۆخی ئـ بۆ�گاش هکۆم

ینی، کـه بـه ئامـانجی هی ئیمـدادی ئیمـام خومـه. کومیتب�نهدرهمی دههاوخ

کی هیـهژڕ�زراوه، هداهـات دامـ �چووانی بـ�اسـهژن و بهوی ب��ر با�خستنه ژ

گومـان �گرییـه بهن�ۆژه ورم پهسانه. ئهم کهدا بهخت دهی نهمی خۆراک و پارهک

کانـدا هیی�واهیاندنه ههاگڕنیا له هندووه که نه تهوه ئیلهامی سهکانهله باسه گشتیی

 ڕهیشـتنی گشـتگیرتر لـه مـهگ�لتووری گشتی و تەکوو له ک�هوه، بهداتهنگ دهڕ

  وه. هتهکردووشو�نی خۆیان  داکانهقامهگشتی و ش هشو�نتن له �اگڕ

دوانی �ـنـد لهکـرد، چهئیشی د هشهم بهر ئهنج که له سهکی گهشداربوویهب

دابـین کردنـی  ی ئیمـداد، فەرمـانبەرانیهستانی کۆمیتـهدهپۆلیس، کارب ڵهگهل



   ٤٧/  هکانییگشت ییەتگوزارەو خزم یتیەە�مۆک یو�شبژۆخ

یـاری دا لـه �وه، به�ـم حاهک خسـتبوو. بـڕ�ـ�گا هسانی کۆمهو ک تیه�یهکۆم

م دیارده له هموچاوی ئاشکرای ئهنه له د�م دیمانانه، وهی ئهن�خزاندنی وجیاتی 

  ت. �بگر هابادمهکانی هقامهر شهس

  
 که)هن�پی وهریان (الی چهرامبهر که بهک�نابینای سوا ژن و م�رد�کی: ١٠ی ژماره هن�و

دا هاتووه: هکهن�و یرنووسن�ینی دانراوه. له ژهی ئیمدادی ئیمام خومهسندووقی نیلی کومیت

 یم سندووقانه چهن، بوونی ئهکان بکهرهک�سوا تییارمه ک�ناوبژیوان �ک به ب�هر خهگهئ«

  »یه؟هکی ه�ک�هک

وه لـه هکـ�ین کـه پهکـهدی دهنابینـا بـژن و م�رد�کـی ، ١٠ی ژماره هن�له و

 ک�ـوان لـه الی بانکهن. ئـهکـهئیش د هابادمهغی �باهرهقکانی ڕ�ک له شا�کهی

 نـگ نیلـی هڕ) سـندووقی هکـهن�پی وهریان (لـه الی چـهرامبـهگیر بوون. ب�ج
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م هنه ناو ئهکانیان بخهکا که هاوکارییهک د�هله خیه که داوا هی ئیمداد ههکومیت

بـواران ڕ�وه کـه هشـ�تـه پ�ن�م باسـه دهنج ئـهری گـ�ن�واهگری ههن�سندووقه. و

ــڕهباو ــان ب ــهی ــه، چوو�زراوه خهم دام ــه نیی ــه پنرخوازیی ــه خ�ک ــان وای ــی ر و �

وه بـۆ هتـه�وهته گیرفـانی د�چهو د ێژار ناکرهسانی ههرجی کهکانیان خهقهدهس

 رجخـهدا هتـانی دیکـ�و یـان لـه و ێرج بکـرهدا خـهی له کاروباری دیکهوهئ

ندامانی پۆلیسـی پرسـیبوو کـه بـۆچی بـه هکیدا له ئ�دوان�ت. ناوبراو له لبکر�

م هکان دژ بـهقامهر شـهسـانه لـه سـهم کهی ئـهوه، بـه کـۆ کردنـی یاسـاهر�گو

وه �م شـهوه بـهوسـاوییهکی تهیـهخنهڕو بـه هئـ �نگ بهڕوه. هستنهناو» شانه�ک«

نجام هویسـت ئـ�ی پڕهته داپـهم بابهیشتن بهاگ��ت له په�وهکه د �ن�یهگهماند�ت

نی گشـتین، هژاری لـه دیمـهی شـانۆی هـ�تحاهمـه شـای�ش ئهوهر ئهبهنادا و ل

مان کاتـدا، هه هـند نییه. لهندانی چینی مامناوهمسندکراوی شاروهک که پ�تهباب

ن و بـه هکان ناکهرهک�به سوا ڕهکان باوهرییهگهئ هخشهبهقهدهوه که سهکاتهشی د

باشـتره  �ی خۆیـان وایـان پـهبژارد�هندان به هـهموم پرسه، شارهی ئهوانهچ�پ

  تی. ه�وهمی دهک سیستهن نهکان بدهرهک�تی سواهیارم
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ویستی خۆی دابین �پ �وه ناتوانهنی زۆرهمهر که به تهک�کی سوا�ته: ئافر١١ی ژماره هن�و

  بکات. ڵبکا و ناچاره سوا

  

را �وخۆ لـه کـامهاسـتڕین کـه هکـهدی دهک بـ�ـژنهپیر ،١١ی ژمـاره هن�له و

را و سـیما �و بـۆ کـامهوانینی ئـڕ. هرهی له بهو کۆن �کی ش�رگهو جلوب �وانڕهد

. هوهڕهر پیـادهبوارانی سڕ�شانی هاوسۆزی �اکڕستی هبهی به م��هدی هکهستهه�ب
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 ��هری کۆمهاخستووه که له سڕکی هۆیڕهمی خۆی، پهر دهله بو هڕهر پیادهله س

لـه  هکـ داهکهرنووسـ�ژ هلـند سـکه و دراو. هر داناوه، چهی له سهی کۆکراوهپار

دی هدا بـهنـ�م وهک کـه لـ�تهئافر«: ههاتوو نووسراوه هوهنجهکی گهقوتابیین هالی

ک �ـتهوونه که ئافرڕخا��کی مه هرییه و ئهک�ریکی سواهوه خهنهمهم تهب ێکرهد

ــ ــهئ ــهمهم تهویش ب ــاتوانهن ــۆ د �وه ن ــی هب ــین کردن ــات و داب ــتنی داه ستخس

بۆ دابـین  هسهم کهمه، ئهای ئڕهرهک. س�ست بداته کارهکانی ژیانی دهویستیی�پ

 و الی پیــاو و ناپیــاو در�ــژهرهســت بــهد �بــهکانی دهویســتییه مادییــ�کردنــی پ

 هتییانـهزایهڕک ناهیـهادڕوخۆ و تـا هاسـتڕ، ێبینـرهدا دهن�م وهی لهوهئ» وه.هبکات

کـه بـه ران هک�ی سـواهو دیـوی دیکـهیه، ئهم ژنهمی نواندن بۆ ئهستی هاوخهه

موو هی دژوار و پتر له ه�کرجهلومههها هوه ل هکۆژه، رری پهنجامدهبۆچوونی ئ

ک کـه لـه �تهوه، ئافرهلتوورییەی کهقام. له سۆنگهر شهس هد�نخش هتیبهسووکای

ری ه، سـێوهکهدرهنی گشتیدا د�داریی له شوهشی و نهڕهتی چاره�حاندین هچ

ی هوانـهچ�نجیش، بـه پهگری گـهنـ�وی کردووه. وهکان نهموو سووکایتییهبۆ ه

کان، هرخوازییـ�زراوه خهت و دامه�وهکانی دیکه و دهرهک�کردن به سواهمتمانه ن

ئـیش بکـا،  �ی نـاتوانهکـهتیی�زهگهڕن و همهبه هۆی ت» ک�ژن«م پرسه که هبۆ ئ

 �لـیان هانرهاویشـتهد مهئـکا که هانه دڕهو باوهوه و ئاماژه بهت�ن�هۆکار د ێندهه

  . هوهتۆتوهک
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ینی هی ئیمدادی ئیمام خومهندی کومیتهرگرانی هاوکاری که له ناوه: و١٢ی ژماره هن�و

  یان گرتووه.هرهس
  

دی هک بـ�ـتـان و پیاوانهی ئافرهژ�ـی دوور و درهره، سـ١٢ی ژماره هن�له و

ی ئاسایی، هو�به شینی گیراوه. هی ئیمام خومهندی کۆمیتهر ناوهین که له بهکهد

کـه نن همـهتهبن که زۆریان ژنان یان پیاوانی بهزراوه ئاماده دهم دامهس لهزۆر ک

وتـه تۆمـار هز و الک�ـه�کـار و ب�ر ناوی پیر یان ب�میته، له ژکۆن هله الی �بهد

ک لـه �ـزۆر ��هکانی دهن�و ڵیدا له پاهکهتراپۆڕله  ڵرمندا�ری مهژ�ن. تو�کرب

کان هرخوازییـ�تـه خهرگـرتن لـه خزمهک و�هش ناویان بۆ کـهر�کان لهرهک�سوا

ی هوهبـن بـۆ ئـهدا ئامـاده دهرهکانیان له سـهرگهینی جلوبڕتۆمار کراوه که به گۆ
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 هناسراوتر و پیرتر لهقه زۆر نهدهرگرانی سهدا، وهن�م وهربگرن. لهیان وهکهمووچ

 هرهک�م سواهک ل�ر، زۆر�ن�واهبه بۆچوونی هن. �بینرهقام دهرشهرانی سهک�سوا

 کی�ن�ۆکان شـوڕهر پیادهدا له س�ی ساهژ�ی له درهوههۆی ئ قامییانه بههر شهس

ی ڕئـاوت ه�وهی وایه د�ره پهنجامدهم ئهمووان ناسراون. ئهیه، بۆ ههیان هڕگۆهن

سـپ�کتیڤی هئاسـۆ و پ�ک لـه �شـهب تـههسـانه بوونهم کهوه و ئهتهداوهن هم پرسهل

یامی هپـ �نـگ بـهڕنانـه، �م وهکی ئـهی ڵ. به خستنه پاهابادمهندی شاری هناو

 دانیقاوهها لـهروهت و هـه�ـوهخنه گـرتن لـه دهڕ ،شه�م کهکی له ئاماژه بهرهس

دا، بـه هنانـ�م وه. لـب�ـت�گا هکۆمـ کـراویپ�نـههمتمان و» واشـههچ«کی �شهب

وت هسـووک�همخۆرانـه ههی خهو�وه به شـهدیو ێندهی که له ههوهی ئهوانهچ�پ

کی گومانـاوی �سـانهک کهش وهادڕمان ه، بـه هـێکـرهکان دهرهک�سوا ڵهگهل

ن هم پرسـه بگـرین کـه لـه الیـهخنـه لـهڕتـوانین هک کـه د�ن، به جۆر�نریبهد

شـه �م کهتی ئـهرایـهبهوڕ�هویسـت بـۆ ب�ی پڕهوه، داپـهندیـدارهیوهرپرسانی پهب

ی هشـهگخۆشـی گشـتی هکـه لـه نهمای�م پرسه ههاستیدا ئڕدراوه. له هنجام نهئ

ندین مایل هک که به چ�ن�، شوهابادمهی هم له ناوچهی زۆر کهرچاوهالواز و س

نـد هیی ناوهمیشهتی ههکانی تاران به دووره و بابهت و ئیمتیاز�هسهندی دهله ناو

  وو. ڕوه هخاتهز دووباره د�راوهپ –

ۆژه ربـوو، پـهکان ئاماده دهر پۆلهوام له سهردهکه ب یهڕکوند هچ وهک ل�کهی

و قوتابخانــه  هابادمــهکانی هی بــارودۆخی پارکــهی لــه بــارهکــهگرییهن�و

کانیان لـه هتییهرپرسایهم و کورتی له بهیدا به هۆی ک�نجام دا و تهکان ئهیی�خۆج

کـرد. هدیی �رپرسانی خـۆجهی بهئاراست کانیهخنهڕ کانهگشتیی هشو�ناگرتنی ڕ

رخانی هتـ �بـهک کـه دهیـهوو کـه گوژمڕی خسـته هم پرسهها ئهروهناوبراو ه

  ت. �کرهرج دهخ ێ، له کوێم پارکانه بکرهوه و پاراستنی ئهسازکردن

وه، لـه هتـ�ری دنیـا بگرهرتاسـهنی س�رمنـدا�نگـه مهڕی هوهی ئـههاوش�و

ک �ـکـردن، جۆرهد ڵهگـهی کـه ئیشـم لهن�رمندا�و مهن ئهیش له الیهابادمه
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م هکـرا و ئـهدی دهتی بـه�ـوهرپرسـانی دهوانی و بهیی به شـارهمتمان�ستی بهه

. زۆریـان هوهبوودانگی هڕکان، هله پارک گرتنهن�ی وهۆژرپ هلت هتایبهته، بهینییهز

کیان �نـدهت ههنانـهن و تهوتۆ ناکـهکی ئـ�رپرسان کـارهدا بوون که بهڕهو باوهل

تـه لـه هم بابهت. ئـ�ـدزرهوه دهوانـهن ئهی گشـتی لـه الیـهیان وایه که گوژمـ�پ

ی �ـکـان پهڕک لـه کو�کهق بوو، یـهن ز�رمندا�نجان و مهگ ڵهگهکانم لهدوان�ل

یـه هه ێوهک کـه لـهیـهم پار�ه، بـ�بهنگـه زۆر نـهڕیـه، هپـاره ه ێوهل«وتم: 

گرن بۆ هدی�هتی ههواوهن یان به تهکهرجی دهکی دیکه خ�ن�گرن و له شوهدی�هه

�گای هری کۆمـهرتاسـهی لـه س�هنـدهسفانه، ئایدیای گشتی گهم وهب» خۆیان.

نه �اشـکاو لـه شـوڕبۆ قسـه و باسـی کان هخواز�ته دهک له باب�کهران باوه و ی�ئ

تانـه هم بابهت بـهبارهندا، قسه کردن سـ�نیشه. له ما�ها ماهروهو ه کانهیگشتی

کـردن لـه  ژمار و زیـاتر لـه کـاتی میوانـدارییهته ه�د» پیاوانه«کی �ک بوارهو

که چا بۆ میوانانی پیاو   ێکرهد ڵرمندا�انی مڕوه له کۆهی ئیوانڕهکان، چاوهمیوان

وه همـهنی کهمـهان لـه تڕی کو�وه، گو�م شهدا ئاماده بن و بهکهنن و له دانیشتن�ب

واتـه هکت. �ـبهد ی پیاوانـه، ئاشـناهوهست بـه کۆبوونـهروهلی دهتگهباب ڵهگهل

هـا هر وهی لـه سـهکـهخنهڕو  یگریهنـ�ئیشـی و ڵرمنـدا�م �کیڕی که کوهوهئ

کی هیه که به نیازه خۆی لـه دنیایـهوهری ئهوه، پیشاندهکاتهد �ک چ�لهۆکگڕهناو

  گیر بکات. �دا جهگشتی پیاوان
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م �هن، بهکهن د�ن یاری تۆپ�ن که له کۆهکهدی  دهک ب�ن�: مندا١٣ی ژماره هن�و

  ن.هکی باشتر یاری بک�ن�کرد له شوهزیان دهح

  

الی ما�ی خۆیـان کی هڕهگنی �دا که له کۆهپیشان دن �ک له مندا�گرووپ

ر ئاسـتی شـار هگر، چونکـه لـه سـهنـ�ی وڕهریکی یـاری کـردنن. بـه بـاوهخ

کان، هترسییهموو مهای هڕهرهن بوونی نییه، س�کی یاری گونجاو بۆ منداهوییهز

وونـی ڕگر هنـ�یان نییـه. وهکی دیکـ�تـانهرهن د�ر له یـاری لـه کـۆهدهوان بهئ

 ١٢ن همـهکی تڕ�ک کـو�ـابـردوو، کاتڕی مـانگی هنه له مـاو�وه که بۆ وهکاتهد

ک �ل�ئۆتۆمب ڵهگهلکدادان �کرد، له پهد یاری تۆپی پ�ی ڵی ماهوهرهن له د�سا

تی بـه نـاوی ه�وهیزیۆنی دڤهلهکی تهیهرنامهئاماژه به بای ��وو  ستداگیانی له ده
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ی کـه هو کاروبارانـهسـت بـهیوهو پ هۆاژنـڕکی هیـهرنامهب – وان)هجـ �(جۆنگ

دا کـه لـه شـار و شـاره هد �ی پـهژ�ـدر  -نن �رمنـدا�ی مهکهگرووپی ئامانج

رچی هگـهئیـه. هکراوی خۆی هوی یاری دیزاینهک زهیهر ناوچهکاندا، ههورهگ

کانی بـاکووری هکـهڕهنـدی گهوان) ژیانی چینی مامناوەج �ی (جۆنگهرنامهب

نی �م منـدا�هدات، بهکان پیشان دهرزشییهو هشهوز و بهوی یاری سهتاران به ز

کانی هاسـتییڕ ڵهگـهل هوانـه، ئهوازه ژیانـ�م شـهونی ئـهای بوونی خ��و هابادمه

نجان و هلتـووری گـەنگـی کیشی گرهن ب�بینن. یاری تۆپهخۆیان به ناسازگار د

وه به دواداچوون هکان به وردییهرانیی�ی ئهت زۆرینهب�هه. ههابادمهنی �رمندا�م

بووم،  یدانیهی مهوهین�کۆ�ریکی لهمن خ �که کاتاده ڕو هن، تا ئهکهد بۆ تۆپ�ن

 ی تاقیکـــاریهرنامـــه، بهوهیـــکردنی مۆنـــدیالی جیهانی�ســـتپهبـــه هـــۆی د

ر هان لـه بـڕکو ،ر هات. زیاترهانیان به سڕفته گۆهت چوار ح�کانی وهقوتابخان

تا هیان باشـتره هـ�کانیان پهو دایک و باوکن هکهن د�کانیان یاری تۆپه�درگای ما

نیا بن و �زراو بوونیان د�ی له پارهوهنزیک بن بۆ ئ ڵوان له ماهئ ێکرهی د�ج وهئ

 سـتهواخانـه دهو لـه نانهینـی نـانی شـ�کان و کهویسـتیی�ینی پ�میش بۆ کهه

وه هنی جیـاوازهمـهان به تڕک له کو�نه گرووپ�م وهت. ئ�نتر بائاسیشتنیان هاگ��پ

وییه �و خۆ رهبهنگهت  هکهشو�ن. ندهکه دهق له تۆپهن شه�دا که له کۆهپیشان د

کی �رهو�پ وا دیاره ت دانیشتوون.�ر پارچه شکاوی کۆنکرهوانان له سهماشهو ت

ران �ـتیی ئه�ـوهدیزیۆنی ڤهلـهک کـه ت�نجانهوازی ژیـانی گـ�وان ش�شاراوه له ن

کی �نی ژیـانهو دیمـت �ـدرهت و سـامان پیشـان دهروهیدا سـ�دا و تهپیشانی د

  ت. �کرهدی دهکی گشتی پیشاندراو بشو�ن�ش و هب�ک بهیهادڕنگه تا هڕوتاو و هف
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  هابادمهیی له شاری �کی یاری خۆج�: پارک١٤ی ژماره هن�و

  

کی �پـارک ١٤ی ژمـاره هنـ�وه. وهتـ�گرهش دهکانی دیکـهن�م پرسه وهر ئهه

: �نووسـهوه دهکـی تونـد�ژ�اوڕگر بـه هنـ�دا و وهپیشان د هابادمهیی له �خۆج

وی یـاری هوانی بـۆ پاراسـتنی پـارک و زهی کـه شـارهو پاره و گوژمـهموو ئهه«

ن �له ژیـانی منـدا کڕ�ت هیچ ئاوه�وه؟ بۆچی دێبۆ کو �چه، دێگرهریدهو

بـه دا، هپیشان د ڵکی یاری چۆ�که پارکهن�و» وی یارییه؟همه زهئایا ئ» وه؟هنادات

ردوو و هبـوونی دار و پـ هکـه�هی یـاری شـکاو و کهسهرهاویی، کڕکی قوهوییهز

هـاتووه کـه دا هکـهن�رنووسـی و�ی. لـه ژهکـهرهورووبهی بیناسـازی لـه دهماد

ترسـیدارن و ئامـاژه بـه هن زۆر م�بـۆ منـدای یـاری هسهرهو ک وی شکا�جۆالن
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رخ هچـ ووی داوه کـهڕ هابادمـهن که له شاری یاری هکهکی هاتوچۆ د�ووداوڕ

یان هد ۆی کوژران و بریندار بوونیوه و بووه ههوته خوارهوره کهکی گ�رهدڕسوو

داخـرا.  تاویههـ ١٣٨٢ ی �ری یارییه لـه سـام شاهو دایک و باوکیان. ئ ڵمندا

وو ڕمـه هئ �بـهبـۆچی د«ه کـردووه: �ـ�هکی گ�ها پرسـیارهو هسووژ یگرهن�و

ی هوهر چـاک کردنـهکی زیـاتر بخاتـه سـ�رنجهسـ �وانی نابهبدات و ئایا شار

         »کان؟هوی یارییهدۆخی پارک و ز

  
  �کی یاری له ورم�: پارک١٥ی ژماره هن�و

زگـا، �نـدی پارهو ناو �، شـاری دراوسـ�له شـاری ورمـ ١٥ی ژماره هن�و

ی چـووه بـۆ هکه�ماهبن ڵهگهدا لهۆژڕک هکی ی�رهفهگر له سهن�ک و�کاتگیراوه. 

وشـاوه و ه، درێجیـازاتی نـو ڵهگهل هابادمهکانی هدا، پانتا یارییهن�م وه. لێوهئ

ی هو دیکـ �دراوه و جـۆالن��ـی تازه کهکهنهراورد کراوه، چیمهب �نی ورم�خاو

ی هسـهرهوی یـاری و کهز �نـگ بـهڕنـگ کـراون. هڕم نزیکانه هکانی بهسهرهک

تن. �زراب�پـاربـن و بـه باشـی  هیی و  ئاسایی بوونیان، تازهای سادڕهرهی، سیار
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کانی هپارکـ �بـۆ نـاب«نووسـیوه:  هکهن�ی بۆ وهرنووس�م ژهئ هکهچییتراپۆڕه ڕکو

ــاری ئ ــ�ش ــهم ــارهی ئهو�ش هاوش ــوان و پ ــه ج ــن؟�م ــ» زراو ب ــه هروهه ها ل

یان نییه و هکهرپرسانی شار بیریان الی ئیشهب«دا هاتووه: هکهن�ی وهوهوونکردنڕ

نـدی هکـا، چوونکـه ناوهرف دهسـ �له شـاری ورمـتر هد�کی زهیهت پاره�وهد

ی هکهاتـ�لـه پ �ک ب�وسهت �توانهمه دهو ئ »اوایه.ئۆژڕربایجانی هزگای ئاز�پار

  بن. هزههعه میتورک زمان و ش یانکه زۆرینه �تنیکی شاری ورم�ئ

ریتی هی نی مۆسیقاهوهوکردن�ریکی بهران زیاتر خ�تی ئه�وهدیزیۆنی ڤهلهت

ی هگـڤی سرووشـت و تاهنـ�کانی وهیدیۆکلیپڤو له  ؛جازییههنی م��و نیوه مۆد

ک لـه �هکه خـ ێدرهکانی تاران پیشان دهقامهها ژیانی شار له شهروهوز و ههس

ن لـه شـاری یـاری �یـان منـداوه هتـهابواردن کۆ بوونڕیران و هکاندا بۆ سهپارک

 یتـ�ژیـانی ناوچـه جیـا جیاکـانی و ڵهگهنانه ل�م وهریکی یاری کردنن. ئهخ

لـه کان هتگوزارییـه گشـتییهت و خزم�له و کهیهوهها نواندنهران جیاوازه و و�ئ

کـه  �ن�یهگـهوه دهکان ئهورهخت و شاره گهت�کوو پهو کانیناوچه پ�داویستیداره

ک �ل�کوو مۆد�هن، بهدی ناکهکانی ژیانی خۆیان بهاستییڕکاندا هن�نجان له وهگ

وه هوانی ئـڕهچـاوشـن و هب�ی ب�ن لهکهست دهکه هوو ڕته �خرهکان دهاستییڕله 

 ت. �وانیش دابین ببهبۆ ئ مان پ�داویستیهن که ههکهد

  

 ان کهیتی�زهگهڕ جیاوازییه ـ ٢

رنج هو بـه سـ ڵرمندا�ی کچانی مهی دیکهی له بارهکهۆژرکان پهک له کچ�کهی

ان ڕت بـه کـوهبارها و بۆچوونی کچـان سـڕنجام دا که هم پرسه ئهر ئهخستنه س

نجامدانی هئ هئامانجی من ل«تی: هۆژه نووسیویرم پهکی ئهش�ناوبراو له پچییه. 

وه لـه هکـ�پ �ان و کچـان نـابڕم کـو�ـ�که که ب��واهی ههوهوونکردنڕۆژه رم پهئ

 وێنـهنایـه رهگهم ئ�هشه نییه ب�یان خۆشه، ک�استی پڕر به هگهئندیدا بن. هیوهپ

ن. من نازانم بـۆچی هم کاره بکهئ �ن، نابهیان ببهکه�ماهووی خۆیان و بن�که ئاب
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هـا هوره بـووه وهداو گـ�ـخوداپند و همهو�هدکی هیه�ماهک که له بنڕ�کچ یان کو

کانی هژه؟ بـۆچی وانــ�ــنیا بـۆ خۆشــییه؟ یـان بـۆ چهکـات. ئایــا تـهک د�ـکار

دایـک و باوکیـان رن؟ لـه کانیان ناگه�ماهز له بنڕ�ن و هنجام نادهیان ئهقوتابخان

ر هم له خوا بترسـن، هـهی باشه، النیکهزانم که ناترسن. دهن باش دناترسن؟ م

ر هگـهوه. ئهنـهکانم بکهبیر لـه وتـم هکهد �م کارانه گوناحن. داواتان لهموو ئهه

  ».ر نا .... هگهان کرد، زۆر باشه، ئتقازانج

  
ی هکهندییهیوهی کۆتایی هاتنی پ»دیا�تراژ«ک پاش �ی کچهن�: و١٦ی ژماره هن�و

  ت.�درهد واییهد�نوه هن کچانهی که له الیهکهویستهدۆسته خۆش ڵهگهل

نگـه هڕو ن هوانـهڕک توندهیـهادڕم وتـه و نووسـراوانه تـا هئ یهوهای ئڕهرهس

ــوانین و ــ�ک نوهبت ــهن ــ��وازی ت�ری ش ــانی کۆنس ــهاتیو و نڤر�ام ی هریتخوازان

ری �ن�واهم هـ�هنیزم بـه دووره، بـ��وانین که لـه مـۆد�ی ب�ی لی�گای شارهکۆم

ما هری بنهر کاریگ�قی پیشان داوه که له ژهکی زهشانۆییدا هکهله ئیش ڵرمندا�م
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 هرهاتهسـهبم هئـو بۆ هی ئهیزیۆنه. ئاراستڤهلهکانی تهسندهرپهماوهلتوورییه جەک

کی سـنووردار بـۆ �ن�چاو کردنی شوهڕوان و هست بهروهلی دهپرسینی پرسیارگ

کیان �نـدهجۆر ئاراسـته کـرا بـوو کـه ههمهپرسیاری ه ��هکان بوو. کۆمهم�و

ه کرا بوو، بـۆ ��هکان گهتییهواو تایبهفییه ترده عورر و ستانداهو�پ ڵهگهگونجاو ل

ژوانت دانا؟ ئایا  ی�هگهو چۆن ل ێ؟ له کوێوهکت خۆش دڕ�ئایا تۆ کو«نه: �و

کانی له هسها و بۆچوونی کڕر �ن�واهئینجا ه» نده؟هو چ وێدهی خۆش هو�و ئهئ

پرسـی بـوو،  کـهڕ�بـه خۆشویسـتنی کو» ویسـتیان�پ«بۆچی ی که هوهی ئهبار

 هتـهم بابهبـر دایـک و باوکیـان هگـهی ئاراسته کردبوو که ئهم پرسیارهها ئهروهه

ی ئاراسـته هم پرسیارهکاندا ئهته�موو حاهین له ه��توانین بهد ؟�بهد یبزانن، چ

کی دیکـه �سـهبـه ک انچاوت ێوهتانههئایا د«و » ان؟�ک داب�بۆچی ل«کردبوو: 

خالقی هئـ ک ڕاپـۆرتی�ـجۆر �نگ بهڕکه هقهر د�یامی ژهپ» و بۆچی؟ ێوهبک

ی کـه هو کچانـهی ئـهکی به ئامۆژگاری کردنی دیکـهیهر دیمانه. ناوبراو هب�ت

  ناوه. �ه �بووه، کۆتایی پهیان نڕستا دۆستی کو�تا ئهه

یان هرهاتی ئامۆژگارییانـهسـهو ب چـنهدرتر هش سـهوهت لـهنانهکان تهن�و

وت هسـووک�هه» ویی�ئـاب�ر بـه بهگهئ«وه هۆکرهم ناوهک بهیهستڕاستتره، ڕووڕ

ی هبارهلـش �اک�رنجهی سـ�خـا». وانتـهڕهکه کـه چاو�نووسهوه چارهنی، ئ�بنو

یانـه و هنی دراماتیکییـه کـه ههنسـازی و دیمـهوازی دیم�م پاژه شـهکانی ئهن�و

ژنانه له زنجیره دراما ساده و ئاسـت  ستیاریمایشی ههەبیر نهمنی و �جهستبهد

ن �زهت�دکی �ووداوڕر هیاندا ژنان بۆ ه�وه که تهران خست�ی ئکانهناوبانگهبو نزم 

شنه هم چه. لب�تهیان دهوهکاردان ڕۆیانهمی زیادههستی ورووژان و غهک ههبه ی

، ناچارانـه نومـای نزیـک لـه سـیمای داکانـهیزیۆنییڤهلهرنامـه تهنانه لـه بهدیم

وی و �وه بشـهسـتهووی هڕین کـه لـه هکـهدی دهت بهکی ئافر�رهکتهواوی ئ�ش

کـی �داخراو لـه کچکی هها نومایه، و١٧ی ژماره هن�و وه دیاره. له�کچوونی پ�ت

لـه ی کـه هوهک و ئـڕ�ـنانی کو�کارههبینین که بۆته قوربانی خـراپ بـهنج دهگ
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موچـاوی هد هکـی هوهووڕو هو ماتـه. لـ �وه کـهروونییـهخالقی و دهی ئهسۆنگ

 ��کی زۆرهکۆمـزوومی کردووه و  که داشۆڕاوه ریهر سهرا له س�داپۆشراوه، کام

ی و�نـه وه. لـههو بۆتـ�ری بهوروبهوه له دهیی�س �کانی پهسک�که فرم سماڵده

یر هوه. سهنهدهخۆشی د�کانی دڕ�بینین که هاوهکی دیکه د�کچ ڤدهی حهژماره

ستنیشـان هی دهو کچانـهکانی ئـهنـ�ی وهمان بۆ سـووژهکهر�ن�واههدایه که هوهل

ره و هلـه بـ انیهشی قوتابخانهڕپۆشی �ریتیی یان پۆشاکی باهجلی ن کردووه که

نسـازیی هری سروشـتی دیمهکی تر، پیشاند�ر شتهنگه پتر له ههڕش هم پرسهئ

کانی ه�ـموو خاهری هـهپیشـاندر هگـهئنانـه �م وه، ئـ�کان له قوتابخانه بـهن�و

 یکانهتییــ�زهگهڕ هندییــهیوهوان پ�ــهاکانی نهم و بــرســت بــه نــۆهروهی دهدیکــ

وسـاویی لـه هک تهیـهادڕیر و تـا هسـکی هیهوهشـان�، ک�رانیش بـ��گای ئهکۆم

ــڕ ــندکراوهپ«ی هوانگ ــیاو) ب» س ــه(ش ــه پهرامب ــقانه هیوهر ب ــه عاش ــڕ�ندیی  هگ

وو. ڕنــه هخهوانگانــه دڕشــنه هم چهکانی الدان لــهرهاویشــتهکان و دهدراوهنــ�پ

ق هوه زهکانـهن�ی وهگـڕ�که له  ک�دوان�لر هنجامی ههو ئ هئامۆژگارییانیامی هپ

ــ�کرهد ــه دهوهئ وه،هت ــه چوون ــه ک ــهوه لهرهی ــکو ڵهگ ــڕ� ــهم و خهک، غ ت، هف

بـه  هژ�ـدری �بـه قـوو هکـهۆژرتی پ�وه. گشتهت�وهکهد �نیایی لهزاری و تهرمهش

ســتیاری هریی و ههن�مای شــکهبنــر هدا کــه لــه ســهنــای شــانۆیی د�مان وههــ

کوو ه، ویلتووری گشتیەکانی کهچمیم و بری که له فۆهچمیو بهئ یتانه، چهئافر

 تییـهه�یهندییـه کۆمهیوهی کـه لـه پهچمـیو بهئ یت و چ�م دهرههیزیۆن بڤهلهت

  ت. �کرهر د�ف کانداهقینهاستڕ
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بینـین کـه بۆتـه قوربـانی هنج دهکی گـ�له کچ کی داخراوهنه له نومای�و :17ی ژمارهو�نه

. �وه کهروونییهو دخالقی هئڕووی ی که له هوهک و ئڕ�کو ستدر�ژیهد   و ماته

تـه کردبـوو کـه هم بابهرخانی ئـهی تـهکهشداربووان ئیشهکی دیکه له ب�کهی

وتـی �سووکههه ڵگهر به کچ لههبرانهب وتی�سووکهههه، �ماهی بنهبۆچی له شان

زنی لـه هکی مـهیـهبارهقی زۆر، هنـ�ی وجیاوازه. ناوبراو به گرتن ڕکو ر بهبهرانبه

دایـک و  ڵهگهی ورد لهها دیمانهروهنانه و ه�م وهر کام لهرنووس بۆ ه�ق و ژهد

ــ ــوهباوک ــان و ک ــتایان، و کچ ــارڕکان، مامۆس ــ�کی و�ان، ک ــ یگریهن ی �واهه

  نجام دا. هگیری ئگشت

وان (دایـک و هر ئـهگـهئ«های نووسـیوه: هیدا وهکهۆژرکی پهش�له پناوبراو 

مانـه هرخهمتهی کچـان ببیـنن، زۆر کهی قوتابخانـهوهرهان لـه دڕکو )کانهباوک

کـدا ببیـنن کـه �ته�یان لـه حاهکـهر کچهگـهم ئ�هنجه، بـهشه نییه، گ�ک ن��هد

نگــه بــه زۆری لــه قوتابخانــه هڕت هنانــهســاته. تهکــا کارهک دڕ�ــیری کوهســ



   ٦٣/  کانهییت�زگههڕ  هییاوازیـ ج۲

وه ه�ـمیشـه لـه ماه، کچـان هڵر حـاههـهوه. بهنـ��یهبوه ه�ـوه و لـه ماهن���بیگ

ان و ڕکدایه کـه کـو��وه له حاه، ئر بن�تی ف�ی ئیشی کابانهوهوه بۆ ئهن�در��ههد

کۆتاییـدا ن و لـه هبـهر دهسـ هوه بـهرهقام و دهکانیان لـه شـهپیاوان زیاتری کاتـ

ک �ـنـد کـراون، کاتهی بهوهم کچان به هـۆی ئـ�هن. بڕهوگهکه ش ێوهکهردهد

ت و هروهی سـهن. زۆربـهکـها دڕوه ه�ـوه له ماهت�وهکهخوازراو دهکی ن�وووداڕ

مـافی ای مـن ڕرده. بـه �ـمهی ق �هان و مافی تڕبه کو ێدرهه د�ماهسامانی بن

تـان هن. ئافر�دا هیچیـان نـابینرهوهکدا نووسراوه و لـه کـرد�قهنیا له دهتان تهئافر

ــ ــهه ــاری ک ــهمتریان ههلی ک ــه و ب ــان د�وام پهردهی ــهی ــای  ێوترگ ــه وری ک

 �ن�لمهسـهوه دهگ�هی به بهکهستهبهدا ناوبراو مهژ�له در  »کانتان بن.هرهوروبهد

ان زیـاتر ڕبینرا که کـوهد وانی،هی شار�وه چوونی پیشانگا له هۆڕ�هکه له کاتی ب

بـوو یـان لـه  ڵهگـهکیان ل�سـهم کچـان یـان ک�هبـوون، بـهنیایی ئاماده دهبه ت

  تردا ئاماده بوون. هورهگرووپی گ

ریکی هدا، خـهکهری ئیشـهرتاسـه، لـه سهییـ�واهگره ههنـ�م وهئـ �نگ بهڕ

 ژنـانیو » خالقهئـ«ی هگـ�پ هت بـهبارهسـییه کـه �ک دوود�ی جۆرهوهشاردن

کان یـان هقینهاسـتڕترسـییه همها هروهیه و هـه�گادا بوونی ههخۆ له کۆمهربهس

ن. بـۆ هدهخۆیی دهربهیار بـۆ سـ�یه که بهسانهو کهم ئهر دهکان که له بهیی�یاهخ

ی ئـازادی ڤـنگری بزاهگره الیـهنـ�م وهئ ێکرهست دهوا همان کاتدا هنه له ه�و

» هوهرهقام و دهش«ی که کاتی خۆیان له هو پیاوان ڕو کوهت ئهنانهت ��هکچانه، د

دایه هوهیر لهس». کانهڕهوگهش«یان  ه�هش و ههڕتی هسایهبنه کهن، دهبهر دهبه س

ک کـه بـه �لهگـهن�و –یبژاردووه �هو هـهی وا ئـهنانـ�و وهل کرێست دهکه وا هه

. راورد بکـات هی پیـاوان و ژنـان بـ�ۆڕی هوهبۆ ئ �ن�کاریان دی دووانه به هو�ش

ک �ـیان به جۆر» اواییئۆژڕ«ته ناو سناریۆی هی ئاگادارانه چوونهو�پیاوان به ش

ت هنانـهم ت�هبـن. �ـدرهریتیـدا پیشـان دهی نهو ژنان لـه شـان دانراون ن��مۆد

نجام هوه ئهکانهن�ی وهگڕ�وخۆ له هاستڕی هو�راورده به شهم بهی ئهوهای ئڕهرهس
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ی هی ئاراسـتهکـهخنهڕو هین کـه ئایـا ئـهیار بد�اوانه ب�ب�، ناتوانین ئاوا لێدرهد

ی هگـ�پی هئاراستکا یان هران د��گای ئهتان له کۆمهنراوی ئافر�پهبارودۆخی دات

  یانه. هکا که پیاوان ههک دهیـ»هر ئازادانهدهبهادڕله «

  
  ن��تی مۆدهله پیاو ک: ه�مایه١٨ی ژماره هن�و

  

ین هکهدی دهب ر ماتۆر�کهله س نجهکی گ�، پیاو١٨ی ژماره هن�نه له و�بۆ و

ی هوهدنـرکریکی السایی هی خ��هکی له خۆ گرتووه که دهیهت�ت و ئاوه�که حا

ی �رمندا�ری م�ن�واهسنده. ههرپهماوههیندی جناوبانگی هکی ب�ری فیلمهستپۆ

 ڵهگـهیان لهی کـه دیمانـهانڕکوو هئموو هر ههوه که ههت�ن�گه د�هوه ب�م شهکچ ب

ریان هبهایه، لوجوان بو �کیان پهرچییههخۆیان زۆر ئاسووده بوون  ڵهگهکرا، ل

ها هـاتووه: هدا وهکهن�رنووسی و�له ژ». ندهند، گواره و ملبهستبهد«کوو هبوو، و

سـواریش بـۆ نجی ماتۆرهکی گـڕ�ت کـوهنانـهن کـه تهنـه بکـ�م وهیری ئهس«

ی بـه هنده متمانـهوهنیایه و ئ�و زۆر له خۆی دهستی گرتووه. ئ�ی من ژهراک�کام

   »ت.��بهردهکانی دها و بۆچوونڕو  �ن�مدوهکه دیه هخۆی ه
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ت هتایبـهوه، بهرهنه د�ب ڵنیا له ماهن به ته: ئیزن به کچان ناد١٩ی ژماره هن�و

  »کانهترسیدارهم«و  ڵنه چۆ�قام و کۆهبۆ ش

رۆکی ژنـانی هی کـه بـه»تـرس«و هئـ �کۆشهد�ت تهنانهتچی تراپۆڕکچی 

کی هۆیڕهنگه له پاشـنیوهڕکه  ١٩ی ژماره هن�نه له و�گرتووه، پیشان بدات. بۆ و

 �ۆن، گیـرا بـڕهریکی پشووی دوای نانی نیوهک خ�هی خهک زۆرب�رم، کاتهگ

قام هگرتووه، شـ�هی له خـۆدا هـهکی شاعیران�ره و توخمهن�ژه�ش یکهیهن�که و

کی هیـهجادره �کـورایه که لـه �وو له کامڕر هسوبه�کی چارش�ه و پشتی ژن�چۆ

دا هکـهن�رنووسـی و�ی کـردووه. لـه ژ�کشـهگیری پاشهگۆشو سووچی هرهبۆر ب

کاندا هگشـتیی هن�ۆژدا نـاتوانن لـه شـوڕی هکاتانـم هنج لـهکچانی گـ«هاتووه: 

. ت�ـب ڵهگـهیان لهکی دیک�سهک �بهزراو نین و د�ون، چوونکه زۆر پارهربکهد

  »نییه. دامییانهر دهنگانه له بهشنه ئاستهم چهان ئڕم کو�هب
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  کانیانه.ه�ماهویستیان به ئیزنی بن�گرتن پهن�ک که بۆ و�ی کچانهن�: و٢٠ی ژماره هن�و

م هر و ئامـاژه بـهتـه بـ�گرهد هۆکـرهم ناوهر ئهگر ههن�و، ٢٠ی ژماره هن�له و

دا هدهکــردوون ئیزنیــان نــ ڵهگــهی لهی وا دیمانــهو کچانــهکــا کــه ئــهتــه دهباب

ی تهژی تایبـ�وتـوو ره�ـمـه ل�ت. ئ�وهربکهکاندا به باشی دهن�موچاویان له وهد

ن و دیسـانیش هکـهوه گفتوگۆ دهک�ین که پهکهدی دهدیکه ب گر و دوو کچیهن�و

خت هگر جـهنـ�شپۆشـن. وهڕرتاپا هرا کـردووه و سـ�کان پشـتیان لـه کـامهکچ

یـان وایـه �بگرن، چوونکه پ �یان لهن�و هکن هناد �وه که کچان ئیزنتان پهکاتهد

  ربگرن.هکانیان وه�ماهئیزن له بن �بهد
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کیان هن و یهکهقام یاری دهی بچووک که له شڕکو ��هی کۆمهن�: و٢١ی ژماره هن�و

  موچاوی داوه.هله دمامکی هد

ی �نج و منـداهانی گڕله کو ��ه، کۆم٢١ی ژماره هن�وه، له وهکی دیکهله الی

سـتیان �وان ژهئـریکی یـارین. هقام خـهر شـهن که له سـ�کرهدی دهبچووک ب

تی، هویـ�ر لهو بزه له س �وانڕهرا د�وخۆ له کامهاستڕکیان هرچی یهگهگرتووه و ئ

کـه هبچووک هرهه هـ�ـکات. منداهی د�ر پهیری بهاست جیدییه و سڕی الی هوهئ

م �هموچـاوی داوه، بـهی لـه د»کانهژدیهاییهفیلمی ئ«شنی هکی له چ�مامکهد

یـاری �گر بهنـ�، وڵر حاهه وو. بهڕمه ناخاته �م کاره بۆ ئهک بۆ ئ�ۆکرههیچ ناو

و الی خـۆی هرهش بـهم�ئرنجی هسکه تیشکی  ێکی نائاسایی بگرهیهن�داوه و

تی: هوه نووسـیوی�م شـهدا بـهکـهن�رنووسـی و�له ژ ت. ناوبراو، خۆی�ش�کهادڕ

موچـاوی داوه. هنی لـه د�همـامکی ئـاژهن که دهه بچکۆله بکڕم کوهیری ئهس«

 �زانـها ددقام، خـوهر شـهموچاوم و بچمه سهم له دهمامکه بدهم دهر من ئهگهئ

 ڵم بۆچوونـه دوودهدیسـان لـه شـیکاری ئـ» ن.��هد �ک پشته مل چیم پ�هخ

ی هک کـه بـه وتـ�ن�تان، له شـوهبوونی ئازادی بۆ ئافرهبین که ئایا ناوبراو له نهد

م همزاوه یـان لـهش مادیی، یتی و چه�یهکۆم یترسی شاراوه، چهله م �خۆی پ
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یـان »شـیاوهن« وتـی�سـووکهههکانیش ه�ه منداڕت کوهنانهکه تی هزارییهرمهش

  یه. هه

نیا لـه هبه تـ ێک نادر�ئیزن به هیچ کچ«سته که ڕم هو به وتنی ئهها ئهروهه

ت به هباره، س»نه بگرن�ئیزن و �ت ناتوانن به بهنانهوان تهوه یان ئهرهته د�ب ڵما

اسـتیدا ڕکدایه که له ��وه له حاهکا، ئهژی د�بگشتی هابادمهبارودۆخی ژنان له 

ی �وه، هـڵر حـاهه هندن. بهسوودم» پوانه«م هکانی لڕ�له هاو ێندهخۆی و ه

که ژنانی  �ش�کابڕشانه �و کهو الی ئهرهمه ب�رنجی ئهیه که سهوهناوی ئ�و له پهئ

عـا هئیـدی هوانهچ�م به پ�هوه، بهبنهووی دڕهووبڕیاندا هۆژانڕله ژیانی  هابادمه

ژنان لـه ژیـانی  ڵهگهل وت�سووکهر هههله س کردن فوکووس هکی هکهتاییهرهس

وه، هوون بکاتـڕکانیش هسپاوهکسانییه چهیتوانی نایهوت دهکڕ�یی که به ه�ماهبن

  ت. �م پرسه ناکرهک بهیهئاماژکانی بچووکترین هن�له هیچ کام له و

ر پۆل ئامـاده هشی له سهکهکان، که خوشکه�کی تر له مندا�کهله کۆتاییدا ی

بـۆ ژنـان  ی که بۆچی بوونی با�پۆشهوهو ئ تی با�پۆشهی به بابهکهۆژربوو، پ

کی زۆری دیمانه، له هیهبارهناوبراو ق وو.ڕ، خسته ێکرهیر دهویستیی س�ک پهو

نج، و هچوو و گـ�سـاهئاماده کردبوو که ژنانی ب یکانهجۆراوجۆر هچین و تو�ژ

م هی ئـهو له بار تگرهله خۆ د یشوتیهیی له مزگ�ینی خۆجیت زانایانی ئاهنانهت

 یشـتنیت�گـهی هش لـه بـار�اک�رنجهتی سـهکردبـوون. بابـ �ته پرسیاری لهباب

وه بـوو کـه دایکـی ه، ئـ�ویش دانـابهئر هری له سهنگه کاریگهڕبارودۆخ، که 

و هرهی بـهکـه�ماهبن ڵهگـهتاوی لهی هـ١٣٦٠ی هیـهراق بوو که له د�کوردی ع

رگیری کردبوو. کچـه هرانی هاوس�کی ئ�کورد ڵهگهو ئینجا لایان کردبوو ڕران �ئ

دایکـی کردبـوو و  ڵهگـهی لهی، دیمانـهکـهۆژرک لـه پ�شهک بهو هکهر�ن�اوهه

، چوونکه له �بب بووه با�پۆشیهراق ناچار ن�که له ع یمدا وتبوو�ویش له وهئ

ر هسـ هلچک هه  ل� نییزی لهدا وتی حهژ�نرا بوو و له در�پهسهوه نهته�وهن دهالی

ی یاسـای هوانهچ�پ بوونیهن، چوونکه ران ناچاره با�پۆشی ب� �ئله م �ه، ببکا
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بژاردنی �هر مـافی هـهگـهها زیـادی کـرد بـوو کـه ئهروهیه. ناوبراو هـهت�م وهئ

نج لـه هیی گـ�واهی هـیگرهن�. وی با�پۆشی ب�تهکهدا کچهدهئیزنی نبوایه، هه

 زی لـه بـا�پۆشهتی که خۆشـی حـهم کاره نووسیویهر ئهیدا له سهکهکییهش�پ

ر هم هـ�ه، بب�تناچاره با�پۆشی  کانهنه گشتیی�م له قوتابخانه و شو�هنییه، ب

یـان  ڵنه له ما�، بۆ وێگرهداد رهی له سهکهچکهل ێوهبک�ههبۆ تی هرفهکات د

ی هش دیمانـهکچانی دیکـ ڵهگهها لهروهناوبراو ه کان.هرگیرییههاوس هنگهئاه

    بووه.    هیان ههو�ا و بۆچوونی هاوشڕوانیش هئ نجام دابووهئ

  
  کانی قوتابخانههنگهک له ئاه�کهله ی ک له کچانی به با�پۆشهیهن�: و٢٢ی ژماره هن�و

رۆکی هی سـه�ـهوازی مام�م کاره، شهست بهیوهووداو پڕشترین �اک�رنجهس

م گرتنـی یچبـ ڵهگـهو بوو. لهئ رهمبهه هلکان هنجهی کچه گهوهند و کاردانهناو

 وتـی�سووکهههی بوو که هو دژوارییانهوه ئهق بووهی زهوهوتراوه، ئهیالۆگه نم دهئ

وره دابـوو. بـۆ هکانی دهینـه گشـتیی�بهادڕها هروهو هـ پ�ـدراو هڕ�گـو  نراو�پهس

رۆکی هن سـهکـان لـه الیـهۆژموو پرهوانی، هـهی شار�ی پیشانگا له هۆهوهکردن
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ک �ـبـه وردی ل ،بوو هی سوپایی هـهشین�بوو و پ ڕنگووهی م��که له خ –ند هناو

بـۆ پیشـاندانی ت بـوو و وتـی هتاقـ�کان بهتهله باب ێندهزیان له هڕ�هوه. بهدران

نجامـدا هبـین. لـه ئهد» رییهسـهرمهچ«کان تووشی هۆژردانه له پ �م سهالنیک

 یهکـارم هنه ئ�بۆ و ن،�نر�کان بقرتها و بۆچوونڕنه و �له و ێندهداوای کرد که ه

و  ڵوه بـۆ مـاهی بـردهکهۆژرم کچه پهئ ،ردانی منهو�ستهدوایی. له کۆتاییدا به د

رنووسـی �لـه ژ ێنـدهی زیاتری گـرت و ههن�ووه. هکرد�ستی پهد ێر له نوهس

فوکووس و ناوه، �ی ههکهئیش ک�کاتی. ڕکانی گۆهدوان�کاریی لهکان و وردهن�و

 نەی�ـلـه و ردا هـاتبوو. بـۆ نموونـههانی بـه سـڕزۆر گۆ هکهگشتی ئیش �یکۆج

شـوو �کانی پهمان کچـهک لـه هـ�کهی لـه یـهنـ�، ناوبراو دیسان و٢٣ی هژمار

ی هنـ�نییه. لـه و �زی لهبوو و وتبووی ح تادا دژی با�پۆشهرهوه که له سهگرت

ریکه له هی خهکهچکهلیه و هه ندانه باالپۆشیهابکی ناپهیهن�دا، ناوبراو به و�نو

لـه نـاو تی هتایبـهک کـه بهیهو�مان شـهت و قـژی دیـاره (بـه هـ�وهکهری دهس

نیشـتنی نـه بـه �م وهئـ �نگ بـهڕ .)راندا باوه�کانی ئهتانی ناوچه کوردنشینهئافر

ووی ڕک، لــه �ســهر ســیمای کهی مۆنــالیزا لــه ســهو�کی هاوشــهیــهنهخهردهز

ر هیی لـه سـڕجاهتـ�ک گا�ـتـوانین جۆرهو د �سـتانه گیرابـهنقهوشیاری و به ئ

هـا ه، له سووژه، وهکهن�ر نوسی و�ین. له ژهدی بکهب هکه�رمندا�سیمای کچه م

با�پۆشـیان  �بـهموو ژنان و کچـان ده. هزم له با�پۆشههمن ح«وه: هتهدراو��گ

لبۆمی هلـه ئـکۆن  کیهیهن�به و کانیهکییهرهک له کاره س�کهها یهروهه.» ب�ت 

لـه  ��هنـه کۆمـ�م وه. ئـ)٢٢ی ژماره هن�: ووانه�بوو (بیڕیی گۆه�ماهیی بنهن�و

نگی هئاهــ«ریتی قوتابخانــه بــه نــاوی هنگی نــهلــه ئاهــخو�نــدواری کچــانی 

ان واو ئیسـالمییهتـ با�پۆشـی هن�م وهئناو  یموو کچانهپیشان دا. ه» کانه�گو

ادۆکسـترین ڕپابـۆ گر هنـ�ت وهتایبـه. بهرهس هل یان�و و تاجی گو�و چارش هیهه

یـدا هکهن�ی وهوهکردنوونڕو له ڕا هگهدخوازی �می دهئایتت به هبارهکان سهن�و

نـاوبراو » رامـه.هح بـوونی بـا�پۆشن نـه�ـ�هکانم دڕ�موو هاوهه«تی: هوتووی
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با�پۆشـمان  �بـهمـه د�ئ«یبـوو کـه ڕه گۆ��م دهها بۆچوونی دایکیشی بهروهه

ی بـه �کی نـوهیـهن�و و» .تخشـ�هبهد �وومـان پـ�و ئاب هجـه، چوونکه وب�ت

یکاپی هکـه ئارایشـت و مـی هکهپ�شوو هن�ی وهوانهچ�وه دانا بوو به پهرپۆشهس

  شا بووی. �رگیری کهنگی هاوسهبوو و له ئاه با�پۆش�کردبوو و ب

  
وساویی هکی تهیهنهخهردهندانه حیجابی کردووه و زهک که ناپاب�: کچ٢٣ی ژماره هن�و

با�پۆشیان  �بهموو ژنان و کچان ده. هزم له با�پۆشههمن ح«: نیشتووه وی�لر هسله 

  ».ب�ت

ان بـه ڕنجامـدا زۆری گـۆهندی ئهروبهه که له س�رمندا�م کچه مهی ئهۆژرپ

ناوه زۆر جوانـه و �ی به کار ههوساوییانهی تهن�ی که وهوهووڕو هردا هات، لهس

و بنیاتـه هی ئـهوهبـات بـۆ ئـهک بـه کـار د�ـک ئامرازهوس وهوه، تـهبه وشیاریی

ی هنگانهو ئاسـتهای ئـڕهرهت سهنانهق بکات. تهل تیهی که دژیه�ینه زادیسیپله

ن �بدو کان خۆیانهن�ی وهوهوه بۆ ئهکی دۆزییهیهگڕ�و ه، ئر ڕ�یهس هه�نرایکه 

ی هۆژرنگیی پیکانی گرهک له هۆکار�کهمه یهوه. ئهو بگوازنهیامی ئهنگ و پهو د

تی راپـۆڕوه، هم سـۆنگهنـده. لـهنی ناو�مندا ڵهگهوه و ئیشی من لهین�کۆ�م لهئ
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ک که مـن و هیهنجامی پرۆسهشی بوو له چاو ئ�ک که له پهنووسراو و پیشانگای

  مدا بوو. هی دووههمان کرد له پلڕهپ�وه تهک�پ کانه�مندا

  

 کانهن�و شیکاری

نــدین هۆکــاری هکــه چ ێوهکــهردهکــان دهۆژی پرهانی شــیکارهوهندنــ�لــه خو

ی هو�و زۆر جـار بـه شـن �نـهنجان دادهر چینی گـهله س ریهلتووری کاریگەک

یی لـه هکلیشـلی هگـهن�و وه. بـۆ نموونـه،هنه نـاو ژیانیانـ�کدژ د�لی لهگهۆسپر

 هیـــتی�زهگهڕ هیکســـانیهاســـی و یردیمۆک ڵهگـــهل» اواییئـــۆژڕتـــووری کەل«

-ر بـاس و السـاییهنـه بـ�خرهکان دهجۆرهمـهه هڕهن باوهی له الیهکهگشتگیر

یـه و هاوا هئـۆژڕدنیـای  هت بـهبارهسن هسهڕی �ک دوود�ی جۆر��هوه. دهکردن

نجانـه هو گ ڵرمنـدا�م مهسیمبۆلی له ژیانی ئـی ئامرازی هو�اوا له چوارچئۆژڕ

یان ه�گاکـهوان کۆمهوه، ئـهوهی ئـهگـڕ�کـه لـه  �ن�نـوهوتووه و خـۆی دهرکهد

کــه  نوانـڕهی د�ـرتریی لهزگـاریی و ســڕی هرچاوهک سـهو و نن�نگهسـهد�هه

ک ��هچ�گمه هوه. ئهت�وهکهد �هاکانی لهبمانی هخالقی و نهی ئ�هندهت گهب�هه

کشـانی �هوو له هڕیشتنی هگ�م به ت�ه، ب�ران ب��گای ئهت به کۆمهنییه که تایب

رخ، هران و کوردستانی هاوچ�له ئ ڵر و کحۆهی هۆشبهنانی ماد�خراپ به کاره

ک جـۆنز و واالس هت. و�ـکشـان ب�هلـه ه یووڕنگی یکی گر�تهباب �نگ بهڕ

کی گشتی �ستهاواییش هئۆژڕتانی �دواییدا له وی هن�م ساهلداوه، �یان پهئاماژ

لی همکگهی چهو�نجان له چوارچهی گه�هو مام وت�سووکههه هل یشتنهگ�بۆ ت

  بووه: هبوونی ه» سارناسیهخ«و » ترسیهم«کوو هو

ی هژڕ�ـکشانی �ههوه که هتهاونک بووژ�نگهد ه�هکۆم» کان�یاسا نو«ر �له ژ

ی کحـۆل و هوهند و تیژی یـان خواردنـون، تاوان و تو�رمندا�له دایکبوون له م

زانن کـه هک دهخالقییهی ئهوهبوون�ری کاهو�ن به پ�رمندا�ر له مهی هۆشبهماد

ها و هو بـهکان، ئـهریتییـهمـه نرها و نۆهمـانی بـڕر داهوه سـهت�چهد یکهچهبنه
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سـتی هد�ی باهگڕ�ی باو له هو�به شدا هریتییانهزانی ن�ی که له ژیانی خهمانرنۆ

 �کی لـ�تهسیاسـ ه�ـهم باسه کۆمهی ئ»لۆژیک«کرا. هد وه ج�گیرهدایک و باوک

» کانهریتییـهزانییـه ن�ها خهبـ«ی پشتیوانی لـه هوهژراون بۆ ئڕ�وه که داهوتۆتهک

تی �نـدهنـه و پابهیمهی هرهز�ن و پـارهبکـ ه�ـماهووخانی بنڕگری له ڕ�ن، هبک

  ). Jones & Wallace, 1992, p. 45زانی دایک و باوک بن (�خ

یر هسـ» ریتیهن«نگه هڕی که هریتانهو داب و نهته، ئهم بابهئر ڕۆشنایی هب هل

 ت ئـازادیهتایبـهنجان و بهگر هسکانی هییرزیادبوونی سنووردا هبۆ و�ن ،ن�کرب

ی تۆکمـه هو�ـتوانین نه لـه چوارچهد ڵمای سنووری هوهرهتان له دهیی ئافرهکرد

و له  ێکی نوهیهوهکاردانک هوکوو �هکان بهزانیی�خ هریتییهمه نرها و نۆهب بوونی

لتـووری ەر کهسـ نیته بۆ��کراوی مۆدترسی فام هر مهمبهچم گرتن له هیی ب�حا

ران، �ـکانی ئهی کـه لـه ناوچـه کوردنشـینهوهی ئـهوانـهچ�بزانین. به پنجان هگ

تی کچـان قورسـتر و هتایبـهنجان و بهر گـهه بـه سـ�ـماهی بن�ۆ�میشه کـۆنتهه

کی �ندنهسـ هشهه گ�ۆ�م کۆنتهوه، ئهم هۆیهر بهستادا، ه�وخۆتر بووه، له ئهاستڕ

ر کـات هبـووم، هـ هابادمـهلـه  ی کههو ماوهوو له زیادبوونی گرتۆته خۆی. لڕ

شداری له هوت که بۆ بهکهد�هم بۆ ههو دایک و باوکانهئ ڵهگهژ ل�تی وتووهرفهد

یان هکهزنی باسـهمـشی همیشه بهکرد، ههکانیان ده�رمندا�تی مهیڕ�کان هاوهپۆل

ی هنـانی مـاد�شانه بوو که بـه هـۆی خـراپ بـه کاره�و کهی زۆنگاوی ئهله بار

-دهمه دیاره. ئکراهدی دهب �گای کوردیهی کحۆل له کۆمهوهر و خواردنههۆشب

مـه هدا بـوون کـه ئهڕهو بـاوهکانم لـهک له هاوقسـ�وتووه و زۆرهرکهکی تازه دهی

تـه نـاو ناوچـه �ن�رزان بهری هـهی هۆشـبهرانـه کـه مـاد�تی ئه�ـوهتی دهسیاس

  ڵۆ�کـه کـۆنتهنجی ناوچهتی گـهشـیمهشـی حڕی شۆهوهکان بـۆ ئـهکوردنشین

  بکات. 

میشـه لـه هنجان ههم گهدرهکانی بهالنی سیاسی، پرسکانی پهتیۆرییجیا له 

تی دووگیـان بـوونی هر له بابهدهوو، بڕه ن�خره) د١٩٩٢باسی جۆنز و واالس (
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ن �رگیری منـداهدووگیـان بـوونی بـه هـۆی هاوسـمه هت ئهب�هن (ه�رمندا�م

ان ڕو بـۆ کـو ڵکچان نۆ سـاران بۆ �تی ئ�رگیری له وهنی هاوسهمهوه. تهت�گرهد

ت له گوتـاری هب�هکه هدیارده  هب�تهد هریکهخرانیش �تی ئ�، له و)نه�ه ساپازد

خالقی هی ئـ�هنـدهی گهشـ�ک کهشـتا و�م پرسـانه ههئ �نگ بهڕتی، ه�یهکۆم

ه رییـــهد�واهیاندنـــه ههاگڕوو و لـــه ڕنـــه �بخر» اواییئـــۆژڕ«و » ن��مـــۆد«

رخان هتـه تـهم بابهکیان بۆ ئ�لهگهرنامهی دیمانه بهو�چوارچکانیش له هیی�خۆج

تی لــه هینییــهچم گرتنــی زیتی بــهرنامانــه زیــاتر یارمــهم بهئــت. �ــکردب

نجان، هگــ ڵهگـهبایی لهناتــ هب�تـهدی هکــهکـه ئامانجن هدهد» نی�لتوورتـۆقەک«

ندن و هندوو سـوودمهس هشهشیاریی گکه له خۆهۆ یو م�رمندا�نههت ئهتایبهب

کـه ک �ـنـه، لـه کار�م پرسـه، بـۆ وهگرن. ئهکان دهتییه�یهخنه له پرسه کۆمهڕ

ی ژمـاره هنـ�ت (و�ـبینرهکـا دهد ێتـاوتو کانهیگشتی هشو�نتان له هئازادی ئافر

لـه  �چهد�ـکا که وهبوونی ئاسایش دهنی هپ�ناسنج هکچی گدا، هم کاره). ل١٩

 هشـو�نوه له هرخانی خوالنهیان تهکهکه کاتی هانڕو کوهو ئ �ب ڵچۆکی �قامهش

لـه ». ڕهوگهش«کی �رانهوهبنه بوونهکا که دهناسه د�وه پ�م شهن بهکهکان دهگشتیی

موو هر هــهکــرد، هــهد ێکانیانی تــاوتوهتی کچــان و دۆســتهکدا کــه بابــ�ئیشــ

بیسـتی �گو«و » ریانهسـ هبـووسـتدر�ژی کراهد«وه هانڕن کوهکان له الیهته�حا

زی هگـهڕمان هره هـ�). ئ١٧ی ژماره هن�و و ١٦ی ژماره هن�وانه و�ببوون (ب» درۆ

ی هرچی دیسانیش له شـانهگه، ئهکانهشهڕهترین ههورهگری هپ�نهسره که هبرانهب

ی هو�ـی چوارچهوهرهله دندییه هیوهم پهکان ئهـ»ن��مۆد«تییه �زهگهڕندییه هیوهپ

 ڵوان زا�ـی ننـدهو�کا، پهباسی د) p. 201 ,2000ک البالن (هرگیرییه. وههاوس

تـان لـه هتی بـۆ ئافر�زهگـهڕگشتی و مـافی شو�نی له تی هایشهب�ر بهبوون به س

  ن. �کرهد» نه�نی« هب» ئاسایشی گشتی«ک له ترس و �لهئایدیاگ

شووناسـی لـه  ئاگادار بوونخوازی مادیش به هۆی نان�کارههت به بهرباهس

کانی هشـهنگهخراویـان، گ ڵپـاهڕلتووری ەکمای �ی جیاوازی کورد و ههمینهک
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م هت. ئ�وهکهردهد» ن��مۆد«و » ریتیهن«خوازیی نان�ری به کارههوان کاریگ�ن

رگی هم جـۆری جلوبـهرگ (هـهدا دیـاره کـه جـۆری جلوبـهۆژانرو پهته له�حا

کان لـه هییـ�خۆج هیتیبریی) و سـلکوردی و هم جۆری ئاینیی ئیسالمی ریتییهن

ی ژمـاره هنـ�وانـه و�کان (بهۆژرک له پ�کهنه له ی�بۆ وکات. هد ێتاوتو هابادمه

لی �رگی مۆدهجلوبڵ هگهم ل�ه، ببا�پۆشن نانی�نگری به کارهه) کچان الی١٦

یه هوانهرچی لهگهبوو، ئهن ڵریتی کوردییان به دهرگی نهجلوبگینا هئ ،اواییئۆژڕ

پۆشینی کانی هنگهزگاربوون له ئاستڕن بۆ هگمهکی د�تهرفهشنه پۆشاکه دهم چهئ

) ٢١ - ١٨کانی ژماره هن�وانه و�ش (بهم کارهکانی ئهن�ئیسالمی دابین بکات. و

نـدکراوی هسـهپ وتی�سووکهههکانی پۆشینی ئیسالمی و هله سنوورداریی هخنهڕ

ی هئاراسـتدژی  هلـ تیشهزایهڕستی ناهمانه، ههای ئ��م و�هت. ب�گرهتان دهئافر

 هسـهرهکـه ئـامراز و کین هکـهدی دهبـان و پیـاوان ڕری کـوهدهبـهادڕئازادی له 

ــ��مۆد ــیکلهن ــهت و د�کان (س ــامکی ئ ــان دهم ــدی هتن. هدهژدیها) پیش وحی

 »ریتیهن«دا که دیوه هوه پیشان دهران، ئ��گای ئهئاماژه به کۆمای ��)، و١٩٩٤(

تان، لـه هئافربۆ زگاریی ڕ یتهرفهد هبت هتایبه�گا، بهی کۆمکانهزکراورهشتر ف�و پ

ــاری ئیســالمی  ــی هــ١٣٥٧کــاتی کۆم ــهـ  یتاوی چــۆن پیشــان دراون و چ

ــک�پ ــ�لهوتنگهش ــه هکیان ه ــڕبووه. ب ــهای ئ ــه هڕۆو، خ ــهاگری ل ــه یر بهمب چم

اوایی ئـۆژڕ«مکی هچـ ڵهگـهدوای ئاشنا بوون ل هلکان هاواییئۆژڕ هرهردهو�ستهد

اوایی ئـۆژڕر ئازادیخوازانه و هدهبهادڕمی له رها و نۆهو زۆر بوونی بد�ت » بوون

لـه  ێنـدههن هم پرسـه لـه الیـه.  ئـخالقهئـوشـت و هڕزینی هه هـۆی دابـبۆت

رنج پرژاندنه هوو. سڕ هتهک له گوتاری سیاسی خراو�شهک بهوه وهکانهرچاوهس

تـه هی دواییـدا خراونهن�م سـاهنیا لهوه ت�م شهی بڕهته که بیر و باوهم بابهر ئهس

وان �ـکا کـه لـه نهش د�لکهاشکاوانه پڕتییه هو دژایهو پرسی ئهرهمه ب�ر باس، ئهب

ــئــۆژڕت و �هۆژهــڕ ــۆ فــام و یــه هدا بــوونی ههنیتــ��مۆدریت و هاوا یــان ن و ب

ــتهگ�ت ــه ئاراس ــتنمان ل ــاهیهیش ــان د�کی ئ ــهۆز هاریکاریم ــه پ ــه ل ــا ک ۆژه رک
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م ئایدیایه لـه هت. ئ�بینرهکانی دهو�قو�هه�ۆکه لرهن و ناو�کانی منداهگرییهن�و

، ێشـر�کهبـه چـالنج د» الیتیهتهکچـانی سـ«ی �مکی خۆماهی چهو�چوارچ

گوتن �هداه�پ ناسه و�مکی پهم چهه هک هکانهنجهته گهسفی ئافرهله و ک که���د

باز و ڕ�که ن هوانهالیتی ئهتهکردنه. کچانی س �مهناشیرین کردن و تمیش هو ه

پۆش ڕهوان تهکانه. ئهالیتییهتهس هنا�هکری هر کاریگ�سییان له ژهکهتاک یواز�ش

نـه نـاو �ئاسـاییتر د«و  سـووکترنڕۆحمان کاتـدا هن و له ههکراو ێو چاو و گو

م �ر گـوهوتانه بهکڕ�ی هو�ک که به ش�هژی خ�له وتوو». هوهانڕی کوهوهکۆبوون

  نا.�ههیان به کار دهمکه گشتییانهم چهجار ئ ێندهوت، ههکهد

به ران ��گای ئهتی له کۆم�زهگهڕست به هروهواکان د�مه، بیر و بهای ئڕهرهس

وتن هرکـهکانی بهییـ»اوائـۆژڕ«ری ئایدیا هر کاریگهته ب�وهکهی ناچاری دهو�ش

م هتـه ئایـدیالیش. لـهکانـدا، بوونهته�لـه حا ێنـدهکـه لـه ه یتی�زهگهڕ ڵهگهل

تدا ه�حا ێندهکه له هوه هت�وهکهش دهووداوڕم هت ئهنانهستادا، ت�ی ئهبارودۆخ

کـه » یئازادیهۆگری کی �هخ«کوو هی وڕهبیر و باو ڵچنه پاهد انهڕهوم بیر و باهئ

ی هوهتی و لـه کاردانـه�ـوهود�کی میـدیایی ن�ریتانیا، لـه گوتـارهمریکا و بهله ئ

تانـه لـه ه�م حاهک لـهیهدی هاتوون. نموونهرۆریزم ب�ی دژ به تڕهش هر بهبرانهب

  که له پیشانگا ئاماده ببوو: ێکرهدی دهنج بهکی گڕ�کانی کوهژ�وتوو

ر و هکـهنیز، کار هکـ ڵهگـهکسـانه لهسـتا ژن ی�رانـدا، ئ��گای ئهای من، له کۆمڕ به 

 ت. بـه�و  ێنـاوی بنـر  �، نـاب�بهاسی بوونی نـر کدا که دیمۆکه�گایهت. له کۆمهایڕ 

وانگـه ڕ ک هک چـاو و یـهی به یهو هوه بۆ ئهت�جیا بکر  �ئیسالمی ل �بهی من، دڕ هباو 

ی ژمـاره هن�وانه و �ن (ب�راورد بکر هت بهئافر  یپیاو و چ یکان، چهموو تاکهه ێبتوانر 

٢٤ (  

کـه بـه ین هبکـدی هبـ» اسـیرکدیمۆ«وان �ـکانی نهریبهه هاوت��توانین ههد

ی هک له بار�لهمریکا و بۆچوونگهت ئهتایبهو ب اوائۆژڕمایی ئاماژه به �ی ههو�ش

 کـات. زانیـاریهتی د�زهگـهڕ کان لـه ئـازادیهسـکۆالر هتـه�وهد ندیهسوودم



   ٧٧/  کاننه�و یکاریش

ــهز ــهمین ــر و باوهم چهیی ئ ــنه بی ــه بڕهش ــ�ان ــدیا م ــه می ــان ل جازی و هگوم

ی هگـڕ�کان و لـه هو دیـو سـنوورهکـه لـ ێگـرهرچاوه دهوه سهکانهرییهد�اوهه

وو و بـه ڕتـه �خرهرانـی د�نجانی ئهن و گ�رمندا�وه بۆ مهت�رنهنتهالیت و ئهتهس

وه کـه لـه هتـ�ک بگر�سـانهنگه کهڕنجانی کورد، هت به چینی گهبارهتی سهتایب

کانی کوردانی تاراوگه کـه زیـاتر سیاسـیین هالیتییهتهستیان به میدیا سهوه ده�ما

 هی هاوزمانـهم دواییانـهکانی ئـهوتنهشـک�ی پهبگا و دایک و باوکیـان لـه سـای

�گا، زۆر هی کۆمـهی زۆرینـهوانـهچ�می کوردستان، بـه پ�رهکانیان له ههکورد

  نین. » کانهمریکییهئ«اوایی یان ئۆژڕمه رها و نۆهدژی ب

ری هری کاریگـهبوو پیشاند هابادمهکانی هبریتیییی سلهک که له بارهیهۆژرپ

ی مۆسـیقای هوهای ئـڕهرهبـوو. سـکان هجۆراوجۆرچمه میدیاییه یشنی بهچهفر

 ,Shay(نجانـه هوه مۆسـیقای چینـی گ�سندی فارسی بـاوترین شـهرپهماوهج

2000, p. 69وتنی هرکهلـه سـزگـرتن ڕ�کانیش هت له ناوچه کوردنشـیهنانه)، ت

ی میـدیا هگڕ�میش له هییه و ه�ی سرووشتی خۆجهو�م به شهکان، که ههکورد

ــه شــهکانهالیتییهتهســ ، گیــرێهرده�کی لــ� وهکــنیشــتمانی  ڕهوپــهی ئهو�وه ب

ییـه. بـه هوهتهون�و ن یی، نیشـتمانیهلتـووری ناوچـەکبوونی  ڵهک�ری تهپیشاند

یی، لـه �تـووری خـۆجخـوازیی و کەلنان�وان به کاره�ن ندیهیوهبه پئاماژه دان 

نگـه گشـتییه اوڕگرتنی کترهنی ی�ین که شوهکهک قسه دهی پانتایهاستیدا له بارڕ

تـووری وانی و خواسـتی کەلڕهچـاو ه�ـهر کامیـان کۆمهکانه کـه هـهجۆر همهه

ی که باس کرا، له هم پرۆسهوانگه لڕم هنن. ئ�پهسهدا دهپانتایو هئر هجیاواز به س

-وتـه بـه بـههڕو  هییشـه. ئـ�ری شووناسـی خۆجهن�سـازوه هکانـهجیاواز هگڕ�

کخـراوی ڕ�یی، �ست به پرسی خـۆجهروهیی دهبناغمان زانستی هنانی ه�کاره

ها هم زانسته به بهئ �بهت دهب�هکا و ههد �ست پهد یهکهشو�نییتی و ه�یهکۆم

ــتیی ــهگش ــرهمه�وهوه دهکانی خۆی ــد بک ــه پ ێن ــدنی گ�و ل ــاو خولقان ــ��ن وه هان

رچاوه هک لــه ســ�کهنجان، یــهی گــڕهت. بــه بــاو�ــنر�بــه کــار به یکانهتــهتایب
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و میکانیزمـه سند هرپهماوهوانه مۆسیقای جهان��م گهکان بۆ ئاسانکاری ئهلییکلی

      ). Bennett, 2000, p. 66وه (هبست هروهکانی دهستایلیی

م هک لـ�شـهوه ئیشـمان کـرد، بهک�ی که پهه کوردان�رمندا�م وهت بهبارهس

اگری جار نـه ڕخۆستایش و  به ڵهک�ی شووناسی کوردی تهبارله ـه »زانست«

 هتهندیـدار بـه سیاسـهیوهاوایی پئـۆژڕلتـووری ەری کهر کاریگـهمبـهجار له ه

نـه، �کانی دیکه بوو. بـۆ وهشنهچهفر هرهران و فاکت�کانی ئهتییهتی و حکومه�وهد

جـار  ێنـدهفارسـی و هسندی هرپهماوهشی مۆسیقای ج�اکڕزیاتر  ێچینی نو

کـوو هکانی وهییـ�هووداوه بـه کۆمڕی هو زیاتر لـه شـان بنهی د�تورکی ئیستانبۆ

ر پرسـیاریان هگـهت. ئ�بهیان له مۆسیقای کوردی د�رگیری گوهنگی هاوسهئاه

ن، هکـهشـداریی دهیی ب�رگیری خـۆجهکی هاوسـ�نگهکه ئایا له ئاهـ ێبکر �ل

یی (تیـپ �ندانی خۆجهرمهک له هونهیه که کام یهوهکانیان ئه�هک�هک هلک �کهی

که شـادتر  ��هدا گۆرانی دهسمهڕوڕ�و هی کوردی بۆ گرووپی مۆسیقایه) لهوش

ک لـه �کهیـمـه هئن. ڕهپـ�هیف خۆشـتر ههتر و کهوز�ی بتوانن پهوهبۆ ئ �نهژهد

یه. هووداوه گشـتییانڕشـنه هم چهش لـ�کـانی پـهه کراو�ـ�هگ هتهبابنگترین یگر

لـه ڕن هختی تیژت�پهوهساتست به شووناسی گشتی کوردیی هروهکانی دهووداوڕ

ران) و �ـکان (ئهفارسـیی هتییـه�وهژموونی ئایـدۆلۆژیا دهر ههمبهاگری له هڕخۆ

بـوونی با�پۆشـدار  یهتی گشـتی لـه بـار�سـنوردار هبۆ و�نـی، �زگار بوون لڕ

کـه  �بـهوه دهویستی بـ�پمتر هت کهوه که حکومهناشارین �تان لهوه. ئانتهئافر

، چوونکــه بــه �کانی بــهـــ»ئیســالمیی« ها بنیاتییــههپاندنی بــهناچــار بــه ســ

ه ت بـهبارهسـت هتایبـهواده بهوری خانـهن، دهگمهتی ده�ند حاهی چهوانهچ�پ

وه، هکانـهتییه�یهختـه کۆمهیی، بـه هـۆی زه�ـماهی بنهـجهوو و وپاراستنی ئاب�

  کانه. هی تاک»گونجاو یوهکرده«ری هبهستهد

دوورنومـا و  هلـکـه ن هش هـهی دیکـ�کتربهری یـهکاریگـمانـه، هئ ڵله پا

» اوائـۆژڕ«و » ت�هۆژهـڕ«ی هاوانـ�ب�نگاندنی ئاشـکرا و لهس�هئاسۆمان بۆ ه
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ر ئاسـتی بینـاری ئیشـی هم پرسـه لـه سـهک ل�لهگهک کلیشهوه. وهن�نهشه د�ک

رگی هجلوبـر هسـی کـه لـه هو ئیشـانهنه لـ�ت. بۆ و�وهکهچاو در هنجاندا بهگ

چم گرتنـی یی بـهوتـی شـاراوهڕاشـکاوانه ڕکان بـوو، هو پاراستنی پارک کوردی

ــه  ــووناس ل ــڕش ــهی کۆمهوانگ ــهکی که�گای ــهی بندهمین ــتی حکوم تی هس

دی هبـ –وه هبکاتـ ڵتنیکـی کـا�شووناسی ئ �کۆشهد�که ت –ران �ری ئهرکوتکهس

سـتی هری چـرۆ کردنـی ههکان پیشـاندهت به پارکـهبارهین. قسه کردن سهکهد

رپرســانی هبن هزخراوه کــه لــه الیــ�راوهتنیکــی پــ�تی ئهشــیمهتی بــه ح�نـدهپاب

م بـه �ه. بـه�نراوپهردا سـهرامۆش کراوه یان جیاکارییان بـه سـهندی، یان فهناو

و  ٢٢ی ژمـاره هنـ�وانـه و�بـوو (ب ی با�پۆشهی وا له بارهو ئیشهوه، ئهوانهچ�پ

راقـی، �ع ریهکۆچبـ ی کـوردیبـه دایکـکـردن )، به ئامـاژه ٢٣ی ژماره هن�و

ن هی لـه الیـیتنیک�ریتی دیاریکراوی ئهتی نهر دژایهوتنه بهستی کهله ه ڕاپۆرت

وه �هاوشی که بۆ به هرانهخت و فاکتهو زهئواته ه. ککاتهد ندییهرپرسانی ناوهب

ری همسـهش کردنـی دوو جهنیا بـه هـۆی دابـهن نـه تـ�نـر�ههکردن بـه کـار د

سـتی هه ی لـههرچاوهش سـهادڕمان هکوو بـه هـ�هاوایـه، بـئۆژڕ –ت �هۆژهڕ

ی سیاسـی هکهاتـ�رگرتووه که پهتنیکی و�کی ئهیهمینهرجی کهلومهگشتگیری ه

سیاسـی تی و ه�یـهکۆم ینگیـیگر یهم دواییـه لـه بـارهکانی ئهوهژین�یه. توهه

 ریهر کاریگـهمبـهاگری له هڕیی خۆ�ی سیمبۆلی خۆجهو�له چوارچ با�پۆش

گرووپـه کـانی هزۆرواتـا وتۆی بـه هکی ئـ�رنجه، س»اوائۆژڕ«کانی هوونییژمهه

کـوو هلی وهگهڤمه، شـرۆهای ئڕهرهس�گای ئیسالمی نادات. هکانی کۆمهجیاواز

سـوودی  ) بـه دروسـتی ئامـاژه بـهp. 189 ,1999ل گوونیندی (�ئله  با�پۆش

کانی هیـهی دهئاینیی ئیسـالم لـه مـاوی هوهکانی بووژاندنهوهله بزووتن با�پۆش

-هـهکان، هنراو�پهیی و سـهئازادبوون لـه شووناسـه هـاورد«کا که به هابردوو دڕ

ــی�ســووکه ــه و کهن�کارههب وت ــووری ەران ــه گڕلت » خوازییمــادیی یهشــهوو ل

ک دروسـته کـه لـه �سـانهی کهنیا له بـارهت هته�م حاهت. ئ�کرهی بۆ دهشهبانگ
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کـورد، کـه م�رمنـدا�ی  انیکچـ. بووه�تیان ههسهدا دههانوهم بزووتنهندی ئهناو

کان هی کوردهکان له بارهه سیاسیی��ری دهر کاریگ�ن، له ژ�یشتنیان له شوهگ�ت

ی �کاریی کـاهی سـاخت�تحاهنگـه شـایهڕرانـه، ��گای ئهک له کۆم�تنیک�ک ئهو

اوایی ئۆژڕخوازی تووری مادییخنه له کەلهڕبن که » ندهئاماده له ناو«تانی هئافر

وه، هکی تریشـه. لـه الیـبـنند دهمههرهبه خا�هم هکدا خۆیان ل��گرن، له حاهد

مادییانـه  خا�ـهم هلزخراون و ناتوانن له هیچ کام �راوهکی پ�سانهژنانی کورد ک

، به ڵر حاهیانه. به ههرانیان ه�مانی ئ�ـی موس»خوشکان«ربگرن که هک و�هک

یـه و هنواراوازخهنراو و ن�پهرانـی زۆر سـ��گای ئهلـه کۆمـ نانی بـا�پۆش�کاره

کردنی هاو نـچـهڕکان هم پرسه له ناو کوردهر ئهمبهله هکردن اگری ڕخۆی هش�و

فی رگرتنی عــوهز نــڕ�ــبوون و هنــد نــهکان بــه پابهوانــه ئیســالمییو  بــا�پۆش

و هو ئـ کانهینه گشـتی�نـانی لـه شـو�ه�تی واز لـهواوهی یان به تـهکهرگهجلوب

لتـووری ەری کهکـی پیشـاندهرهکی د�ر�هـیچ چـاود �یه که بـه بـهسمانهڕوڕ�

  ).٤ی ژماره هن�وانه و�رگیری (بهنگی هاوسهکوو ئاههکوردیین، و

  

  �انھن�و  ڕ ھم لھ پ�شان�ا ن�ارانهدید ایڕ 

  به ناوی خوا

  و�ز و سڕ�ای ��و

یان بـاش هوهازاندنـڕم �هدی کـرا، بـهی جوان بـهن�دا، زۆر وهم پیشانگایهل

  بوون.گیرا  کان له کۆمپیوتەرهک له ئیش�بوو و زۆرهن

  وههبه سپاس

  بیهرهرزین عهراجی؛ فهامین سڕ

..................................................................................  

ت تـابلۆ هتایبـهش بـوو، ب�اک�رنجهاسـتی سـڕی که، پیشانگا به هوهم ئهکهی

ز ڕ�هکانی بـهنـ�شـتر، و�اک�رنجهمووی بـۆ مـن سهکان. ئینجـا لـه هـهشراو�ک
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 کـراهدی دهب انڕوان کچان و کو�کانی نهزییجیاوادی بوو که له ناویاندا، هحمهئ

یه کـه هوهئ منتی ها و بۆچوونی تایبڕم �هشدا بوو، ب�اک�رنجهکی س�له ئاست هک

ت، چوونکـه �بهینییـان هـهین و ز�بـرها دڕکی هشنه ئازادییهکچان هیچ چ �ناب

ر و هت بـه هاوسـهو خزم ڵدان و ژن بۆ ما�وهئیش و همه وا باوه پیاو بۆ �الی ئ

ت بـه هکانی خزمهن�یه که وهوهشی دیکه ئ�اک�رنجهتی سهکانی باشه. بابه�مندا

  کانه. هژارنشینهدایک و باوک و ناوچه ه

  زدانیهمن ی�ه

٢٥/٢/٨٥  

..................................................................................  

 ڵهگـهکسـانه لهسـتا ژن ی�رانـدا، ئ��گای ئهای من، لـه کۆمـڕ= به  ڕمن کو

 �، نـاب�بهاسی بوونی نـ�کدا که دیمۆکه�گایهت. له کۆمهایڕر و هکهنیز، کارهک

ی بـه هوهوه بۆ ئهت�جیا بکر �ئیسالمی ل �بهمن، دی ڕهت. به باو�و ێناوی بنر

ت هئـافر یپیـاو و چـ یکان، چـهموو تاکـهه ێوانگه بتوانرڕک هک چاو و یهی

  ن.�راورد بکرهب

......................................................................................  

ژارنشـیندا هکی ه�کهڕه. مـن لـه گـمڕیم. من کوهابادمهکی �ندهمن شارۆم

 هتهاسـویش بـه هـۆی سیهبارداین، ئهکی نال�میشه له بارودۆخهمه ه�ژیم. ئهد

مارۆی سیاسـیدا هستاش که له گ�یه و ئه�ته زاهم حکومهکانی ئهو نادروست ه�هه

  ژین.هد
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ران، له ��گای ئهکۆمی ژنان له �ۆڕت به هبارهکدژ س�ا و بۆچوونی لڕ: ٢٤ی ژماره هن�و

  بی میوانی پیشانگا�کت

  به ناوی خودا

 رمهسـ هلـ ریهگـاسـتی کاریڕش بوو و به �اک�رنجهکانتان زۆر سهکچ: ئیش

م کـه �ـ�اشـکاوانه بڕتـوانم هوه دهندمـ�نانه که خو�م وهک ل�، چوونکه زۆردانا

 – ١ای مــن: ڕت. �ــب هســی دیکــهی ژیــانی مــن و زۆر کهو�نگــه زۆر هاوشــهڕ

موو هکه بـۆ هـ هکهاستییڕ ترینهش�ک�پاستی ڕم به ��ب �بهژاری دهت به ههبارهس

س بـه هـۆی هت زۆر کهنانهوه، تهت�بهد �دات؛ واته زۆر ئاکاری لهوو دڕس هک

کـا و هک کـه شـوو د�ـنـه کچ�وا. بـۆ وهڕنـه ئیشـی نـاهدهست دهوه دهژارییهه

 ەیەوانهمـه ناکـا و لـهو ئهم ئـ�هدابینـی بکـا، بـ �ی بتوانهکهرد�که م هوانڕهچاو
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خـۆی دابـین بژ�وی ی دیکه هوهشفرۆشی کردن و زۆر کردهو به ل �ب نپیس�داو

ی ناچار هکهتی که ژنهخۆی هکهرد�وه مهتدا، ئه�حا ێندهت له ههنانهبکا و یان ت

ی هلـه سـۆنگای من، ڕ. به تشفرۆشی بکاهو لهوی ئ�کا که بۆ بژهد هوهم کردهب

 �تـوانهیـه کـه دهخالقی و هتد زۆر گیر و گرفـت ههتی، ئه�یهئابووریی، کۆم

ت هبـ�هشانه بـوو. ه�م کهک لهیهنیا گۆشهمه تهی ببا که ئ�هندهو گهره�گا بهکۆم

یان وایه کـه �پ ێندهنه ه�یان بۆ وژاری هتوانن ببنه هۆی ههری دیکه دهزۆر فاکت

، ێوه زیندانی بکـره�له ما �بهنیا دهو ت �بهد نپیس�داو، �ت ئازاد بهر ئافرهگهئ

که خۆی. به هسهک وشتیهڕوه به هتهستراوهمه بهکوو ئ�هاستیدا وا نییه، بڕم له �هب

لـه  ێر زیندانیش بکرهگه، ئ�بهن وشتهڕن هکه خاوهسهر کهگهبۆچوونی من، ئ

و  نپیسـی�داولـه  ر ئـازادیهگهم ئ�ه، ببکا ه�هکاری ه �توانهد �ردیش بهبن ب

پیـاوان  ڵهگهکاندا لهک له کار��گادا له زۆرهله کۆم �توانه، د�بینهوشتی نهڕ�ب

وه هتـ�چهک د�موو شتهم ه��ب �بهواته دهندروست و شیاو. کهی تهو�و به ش �ب

؛ نهبکـوت �سـووکههـهکه چـۆن   کان له ئازادیهی تاکهوانگڕوشت و هڕر هس

ک �، هـیچ شـت�واوکۆ بـهتـکام� و وه هخالقییهووی ئڕک له �سهر کهگهواته ئ

  ی ببات.هله خشت �ناتوان

ای مــن هــیچ ڕندییــه بــه هیوهم پهان: ئــڕوان کچــان و کــو�ــن نــدیهیوهپ -٢

ت هبـ�ههکه. �ستهویستی به هاوه�ک پڤ�موو مرۆهدا نییه. دیاره ه�کی تهیهش�ک

 ڵهگـهتی لهبگا و دۆسـتای�ت ت�ی لهوهره بۆ ئهبرانهزی بهگهڕویستت به �پر هگهئ

ز هگـهز زۆر جیاوازه؛ واته مـن وای نـابینم کـه هاوڕهگهڕر و هاوهبرانهزی بهگهڕ

ی ڤیهیشتنه، هاوپهگ�ت یست له خواستهبهت مهب�ه، هکهویستیی�ر پهه �بتوان

وندییـه لـه هیهم پهی که من ئـهوهها ئهروهوشته و ههڕن هک که خاو�سهک ڵهگهل

، چوونکه ێنی بۆ دیاری بکرهمهت �بهای من دڕم به شیاو نازانم و به هنی کهمهت

تـوانی هری و دهژی بکاتـه سـ�سـتدرهد �س نـاتوانهکـ یدایه که چهته�م حاهل

ت بـۆ ژیـانی هنانـهکه، ت�سـهجـۆر ک یچ یزانبر باشتر بناسی و هبرانهسی بهک
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  یت.هستنیشانی بکهداهاتووت د

  وههبه سپاس

...........................................................................   ....... 

 یستا چ�ر بوون. ئهن�ژه�ش و ش�اک�رنجهزۆر س کانتانهشنیار�نه و پ�کچ: و

وی ژیـان، و ... ، بـه �بژ ی ژیان وهتی یان سۆنگه�یهۆمکندیی هیوهووی پڕله 

ت بـه خـۆی و هبارهامان سـ��خاته تهد ڤک مرۆهند خوولهی چهاستی بۆ ماوڕ

ندییــه هیوهی پهلــه ســۆنگ داک کــه لــه ژیانــ�ســانهنگــه کهڕ یــانی هکــه�ماهبن

موو هبه ه ێوهمهدوون. کان تووشی دۆڕان بهپرسه دارایییان  کان وهتییه�یهکۆم

کانیان بن. لـه هوتهسووک�همیشه وریای ههم که ه��انی هاوشاریم بڕکچان و کو

شـق و هعکچـان ت �ـستن، چوونکه تا دهبهس نهکانیاندا پشت به کهندییهیوهپ

نگ هوا، ئاههڕندیی ناهیوه، پنپیسی�داوو خولیای ن هکهد ویستییان له بیرهخۆش

وه. هنـهیان بکهکهنگریسـ هوهی بیر له ئاکـامی کـردهوهئ �، به ببنهابواردن دڕو 

ستم، نا منیش هه�کی ب�سهزانن من کهکانم وا نهنهمهم که هاوت��هد �تان پهوهئ

ی هبۆسـ کـهنبـن، چووم وریـای خۆتـان هکـهد �م تکاتان ل�هیه، بهستم ههه

زگرتنی �وانی لـه ئـامڕهو ئایـدز چـاو رهی هۆشبهی، گیرۆده بوون به ماد�هندهگ

ر هگـه. ئپـار�زنم ئاکارانـه بهک خۆتـان لـهکه به وتنی نای هسهنده بهوهیه. ئهو�ئ

ون. هکـهو ن�کاری دزدوای به  ووه هتان بقۆزنهلهم ههندن ئهمه�وهداو و د�خوداپ

م �هبـووم، بـکـی بـاش �کچ یهوهای ئڕهرهتادا سهرهکم که له س�من خۆم کچ

ندن �وه و خوهرهیان وا بوو به چووونه د�وه. پهم سنوورداریان کردبوومهکه�ماهبن

ی هوهم به هۆی ئـ�هم، ب�شر�کهادڕی و هیچ و پووچی �هندهو گهرهمه بهمه کهک

و الی هرهم بهکه�ماهی بنهکی زۆر توانیم متمان�ن�ینی ساڕهپ�ت ڵهگهژیر بووم، ل

ک �ـرهاتی زۆرهسـهنگه بهڕوه. همهندن بد�ژه به خو�شم و دیسان در�ابکڕخۆم 

و هداریم زیاتر بـۆ ئـشهۆ، ڵر حاهه هت. ب�رهاتی من بهسهی بهو�وه هاوش�له ئ

 داری�ـم کـه دهدهد �تان پـهو مافـهستیاردان. من ئهکی ه�نهمهت هلیه وا هکچان
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رتان. هته س�ژی بکر�ستدرهک د�شنهن به هیچ چهدهمگه ڕ�م تکایه �هن، بهبک

ده ورده م ور�هوه، بـهتـ�م نابهکـ �هیچیان لـ ویستیهی خۆشاریشن�به پکوڕان 

ی هۆربـزهۆکاری ن ��یه که بهوه بۆتان ه�ت ئهب�ههچن. هن که له ناو دهو�ه ئوهئ

ن هبـد ڵوهتن، هـ�هسـهد�ژار و بههـ رهگـهئم تکایـه �هانه، بـڕکان له کوه�هه

مرین بـا هک د�ۆژڕش هم�ت، چوونکه ئ�بههتان هندانهئاب�وومرز و هکی ب�ژیان

کـه لـه دنیـادا تاوانـه  �ر چاو بهتان له بهوهئت. �ن�بم �به ج �ناوی چاکمان ل

  وه.]  هت�ن�مهنپیسی [د�م تاوانی زینا و داو�هوه، بهن��سهکان دهوره و بچووکهگ

  

  
  س له تماشاوانانهژی دوو ک�ا و بۆچوونی دوور و درڕ: ٢٥ی ژماره هن�و

وه بردنـی ڕ�هی که بـۆ بـهسانهو کهموو ئهت ههیه له خزمهوم ه�تا سهرهس
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کانی ژیانـدا هختهوهموو سـاتهیان دا. هیـوادارم لـه هـ�وهک هـهها پیشـانگایهو

م �هنـدراون. بـ�وه نوهرهبـه هونـکان هجوانـ هنـ�اسـتی وڕوتوو بـن. بـه هرکهس

ان ڕموو کوهنیا پشتیوانی له کچان کراوه و ههم ت��توانم بهدبه پیشانگا  تهبارهس

  نین. کهکوو یهو

..................................................................................

 .....................................E  

   وره هناوی خوای گبه 

گی هدبـهمهعیدی نهی سـڕی. کـو�سـووهڕفا هوه کـاک مسـتهن خۆمهله الی

  ر بژین بۆ کوردستان.هم. ههکهوتنتان بۆ دهرکهشت. داوای سهردهایی سزناوهم

  زناواییهفا مهمست

..................................................................................

.........................................  

ربایجـانی هر ئاسـتی ئازهکه کـه لـه سـهمه باشترین پیشـانگایهای من ئڕبه 

  وه چوو.ڕ�هاوا بئۆژڕ
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که سرووشتی  گووتنانه به زمانی کوردی�هداه�پکی �: یادداشت٢٦ی ژماره هن�و

  »بژین بۆ کوردستان«وه دیاره: �خوازی پهوهتهرانه و نهروهنیشتمان پ
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  ک بوو. �هستتان خۆش، زۆر به کهد

موو  هکتر یـان هـهیـ ڵهگهگرتن ل ندیهیوهر، بۆ پهچوونی هونش�و پهرهبۆ ب

شـدار بـوونی هش بهوانـهجوانتر لکی جوان بوو و �نگاوهش ههمه، ئکانهڤمرۆ

او خۆیان له نـو  �بهکان بوو که له داهاتوودا متمانه به خۆ بوونیان ههنهمهم تهک

کیش �مهکـ، ب�گومـان کانهز�ههه بـ�ـموو خاهای ه��نن و و�لمه�گادا بسهکۆم

  :ێبکر ڵند خاهویسته ئاماژه به چ�یه که پهی الواز ه�خا

وردی ی له بواری نووسـینی کـهشان�تکهحمهم زهنی ئ�نوڕ�ک �سهبریا کـ ١

 اسانتر بوایه.ئی هوهندن�ی خوهوهکردبوایه بۆ ئ

م �هوه. بـهوون بـووڕ �یه و چاومان پـ�کی نو�تان کارهکهند کارهرچههـ ٢

�گادا هرچاوم. واتـه پیـاوان لـه کۆمـهکی دوگم هاته ب�بوونی فیمینیست�جهب�ج

شـن �کهد �یـان لـ�ملهمچی کـاری زۆرهقـبری هزخستووه و به ز �راوهژنانیان پ

وشـتی خۆیانـه و هڕی هوهنگدانـهڕین ژهیدا د�ی که ژنان تهو دۆخهرچی ئهگه(ئ

 وا بژین.) ێوهیانههخۆیان د

 شگرین؟!هن و دهدهش د�دی بۆ لهئـ ٣

   . ڕاماتۆئ کی�سانهکان له چاو کهن�و ڵواههـ ٤
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تی: هیهکهۆکڕهمه ناوهکه ئ ک به زمانی کوردی�: یادداشت٢٧ی هژماری هن�و

له  �کان پهله نووسراوه کوردیی ێندهبم که ههد تهحه�س و ناڕهقی �زۆر پ«

 ڕهکانتان له مهها بۆچوونهروه. هکوردیزییه به زمانی ���مه بهو ئ نه�هه

  »یه.هنهکالیهتان یهئافر
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  رهری هونهن�به ناوی ئافر

و ی ئـازیزان هو�ـکی ئهک یـهرچی زیـاتر بـۆ یـهوتنی هـهرکهبه هیـوای سـ

ر هیـه و هـهندانهرمهم هونهویسـتی بـ�لی کـورد پهاسـتی گـڕندان، به هرمههون

تی و چ هسـایهی ژیانـدا، چ کهژ�خوازم که له درهو خۆزگه د �بهد �ویستی پ�پ

  وام بن. هردهبو وتوو هرکه، سریههون

  وههبه سپاس

٢٥/٢/٨٥  

..................................................................................

.........................................  

  بوونهندکاری زانکۆی ه�به ناوی خو

ش شـادتر هوه. خوایه گیان شادین. خوایـه گیـان لـتۆ خوایه گیان شوکر بۆ

 هبـ کشـان�ههب� و زیاتر نجاندا هۆژ له ناو گڕ ڵهگهۆژ لڕبین که تواناکانمان هد

موو هخشـه کـه هـهمـانی بب�ی شـیاوترینه پهوهواته توانـا و ئـهک ببین�ت. هخۆو

 هنین قسـک بـین و بتـوا�لهها پیشانگاگهتی وهکاندا شایه�موو هۆهک له ه�ۆژڕ

  ۆ. ڕوهکوو ئهوه و زیاتر هیوادار بین، وهینهمان بک�ی د�ین، بتوانین گرهبک

٢٥/٢/٨٥  

  هابادمهک له دۆستانی گرووپی شانۆی سیروان ��هکۆم

  هابیهرهاد زهراندۆست؛ ف�ئ هرانهد ساروای؛ شهمهید سامان پاک؛ محهس
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بۆ  یرهندی هونهلی ناو�رسۆن�ن پهستخۆشی له الیه: یادداشتی د٢٨ی ژماره هن�و

  ک�هکانیان به خهپیشاندانی ئیش
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  تی  ئازیزانهو له خزم�ای س��و  

  یی)ڕته جا�ر (بۆ گاهکی جوان بی، جیگهپیشانگای

  سپۆلیس ئاغای ئیستقالله�رپ

  شقههتان ع�سو لیهعم نووسراوه  �ر دهئیستقالل کونه  له س
A  

..................................................................................

.........................................  

ش بـن. وانی. هیوادارم بـاهکانی پیشانگای شاره�هژیکه کیژه و ل�ای س��و

ن، هبک کی باش�رد�وه. هیوادارم مهوون بووڕتان �م که چاوم پ�خۆشحا �زۆر پ

) و جـوان �ال و قـژی پـڤـ�، شـووقه یـان ٢٠٦لی �ت (ئۆتۆمب�بهی ههمانهکه ئ

    )Buy( ڵخواتان له گه

  ن��ی ب�پ

..................................................................................

........................................  

  روین، ئاری هانهپ

  مانهپۆلیسی قار�رسپ
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 هل هککه ه�هو ت ��ژی به ف�ی، وتوو�رمندا�ماکانی ژیانی م�ه: ٢٩ی ژماره هن�و

  کانهیی�فوتبۆ ههوتاف ڵ، له پاهری میوان نووسراوهفتهد
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 گرتن نجامهئ

انـه، �کتربهوانگـه یڕم هوتنـه نـاو ئـهک ڵهگهنی کورد، ل�رمندا�نجان و مهگ

، نن�ــههکــان بــه کــار دهمینــه جۆراوجۆرهلــه ز هنــ�کانی وهشــنهچهمهجــۆره ه

م هک لـ�کهیـ ١ش بـن.هیـدا هاوبـ�نجانی دنیا تهی گهنگه دیکهڕک که هیهوهکرد

پیــاوه کــه  –ت هکانی ئــافرهڕگۆهنــ هتییــ�زهگهڕنــانی کلیشــه �تانــه بــه کارهه�حا

ییـه ۆژئاواڕمانـه ەندیداربه گرییوهلی پهاده، به هۆی ئادیاگڕمان هگومان به ه�ب

کهاتــه �پن هدی هــاتووه کــه لــه الیــهوانــدا بــهری ئهوهکان و لــه تــهتییــ�زهگهڕ

یـه. باسـی هرانی یان ئیسالمی بـوونی ه�ی کوردیی، ئهوه له شانهکانهتیی�زهگهڕ

ری هپیشـاند وان کلیشـه جیـا جیاکـان�ـنـدیی نهیوهی په) لـه بـار١٩٨٩( نادر

 هبـ هوهب� پ�داچوونـهدو، هی ئڕهتانه. به باوهی ئافر�ۆڕر هوان له سهئ ریهکاریگ

ی هوهبـۆ ئـ«وه هتـ�خوازیی بکرت�ههـژۆڕ هست بـهروهی دکانهریتییهتیۆرییه ن

و هو لـیـه هاواش بۆ جیهانی ئیسالم بـوونی هئۆژڕکه  �بو بیرۆکەیە هگری ئ�هه

وه هکاتـهسـک دهو ت ڵۆ�اگری ژنـان کـۆنتڕی کـه خـۆهکدژیی�و لهراورددا، ئهب

ک لـه �مهرهـهی بهو�بـه شـتی �زهگـهڕی هکهات�و پ ت�بینهنگ دیکی گر�ورهد

ورووپایی و هاوای ئـئـۆژڕوره، واتـه هی گـئـایینوان دوو دنیـای �ـیی نهوانکرد�ن

   »   ).Nader, 1989, p. 325وه (هکاتهشی دب، هرهتی ع�هۆژهڕ

خسـتنی  ێوازی پشـتگو�ری شهنگه که پیشاندیوه گرهشهووڕم هل ه�م خاهئ

ک �هی خـهۆژانـڕکان له ژیانی هییهمینهلتووریی و کەک هجۆر همهرییه ههکاریگ

ــ ــه الی ــڕ نهل ــه یهوانگ ــهی دژ ب ــڕی هکان ــۆژڕ –ت �هۆژه ــ«اوا، ئ و » بهرهع

ین تـا ��ـتـوانین بهکه دگیرییه همهتی ه�زهگهڕمه، های ئڕهرهس ـه.»ورووپاییهئ«

                                                      
: ـ١   ب�وانه

Baumann, Gerd, (1996), Contesting Culture: Discourses of Identity in 
Multi-ethnic, London Cambridge: Cambridge University Press. 



   ٩٥/  نجام گرتنئه

ــه، هــهنجانــدا بــوونی ههکــانی گهۆژرموو پهک لــه هــهیــهادڕ ــهی ری هوهمان ت

و بــه  ێبینــرهقامیشــدا دهر شهرانی ســهک�ی ســواهۆژرک کــه لــه پــهخالقییــهئ

 ر بەڕیـوەبەر�تی خراپـیهخاتـه سـهتادا تیشـک دهرهله سی که هوهی ئهوانهچ�پ

 هپیاوانـوره ژنانـه و هوان د�ـسـنووری ن یهوهشان�م هۆگریی بۆ ک�هتیی، به�وهد

گومـان �وانگـه بڕم هوه دیاره. ئـ�شی پکانیهیتیهگشتی و تایب هشو�نکان له هشیاو

یه که پاسـارۆ لـه هوهی ئهو�نییه و هاوش رانی��گای ئیسالمی یان ئهتی کۆمهتایب

ز گرتن له ڕ�«وه: هت���گهمریکا دهئ ی�گاهرانی له کۆمەندی خۆشگوزهکۆت و ب

و  ژیـن.)هدایک و بـاوک و منـدا�ی ت�یـدا د هک کهیهما�ه(بن ندییهی ناوه�ماهبن

یـه کـه هکگرتووییان ههیـک �ـتی بـه جۆر�زهگهڕست به هیوهئایدۆلۆژیاکانی پ

دروسـت می هخـی هاوهوهتی بۆ ئـهتی سووکایهنه بابهواز زیاتر، بکهسی النهک

کـه  هئاراسـتم هوه لـهدانڕ) به ئاوPassaro, 1997, p. 159( »ن.هبک

شـدا هر�ن، ل�کـرهدی دهنـد بـهمه�وهت دهنانـهکار یـان تهکان سـاختهرهک�سوا

 �بـهی کـه ده�ۆڕ وهپ�ی ئ هبری ژن هک�سواوه هکی تریشهله الی، هیهوهئه کهپرس

ک �تهک ئافرهمی وهردهکانی بهو چالنج ێگربستۆی هئهرانیدا و��گای ئهله کۆم

کان بـۆ هتییـه�یهکۆم هفـرکی تر لـه عو�کهش یهخنهڕم هت. ئایا ئ�کرهناسه د�پ

ت لـه ه�ـوهی دهسـای جیاکارییانـڕ�تییه یان یاسا و �زهگهڕینی کردەوەی �ربهد

  ؟هژارهکی ههیهی ناوچهبار

�گا و هه و کۆم�ماهت، واته بن�هسهکانی دهندهناو ڵهگهنجان لهندیی گهیوهپ

وان هئکه  �و هۆکارانه بهک ل�کهنگه یهڕته هم بابهر ئهنییه و ه سپاوهچت، ه�وهد

ک هــی کـه و»هشـیاوان«نگـه هو ده�گا و ئـهی خۆیان له کۆمهگ�پ به تهبارهس

) لـه ئیشـه ١٩٦٤به گومانن. مید (ن، �ریببهد �بهتوانن و دهه د�ۆڕم هک ل�شهب

مائۆ، تیشـک اقبوون له سـ�نجان، باهگ افی�تنۆگ�ئ هی بهبار هلیدا هکهکالسیکیی

 ی ز�دەڕۆیانەهستی ترس و به ش�وهست ناکا به هیپ�وباسه که م هئر هخاته سهد

نـاوبراو استیدا ڕت. له �درپیشان بی �وره ساهوه بۆ گهیی�ین له قۆناغی منداڕهپ�ت
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 ێکـرهنـد دهبهکهات�لتوورییانه پەمه کرو نۆهئ ڵهگهته لهم بابهدایه که ئهڕهو باوهل

کان هتییه�یهتییه کۆمهرپرسایهو ب ڵۆڕر همبهه هلکان، هواییۆژئاڕ�گا هکه له کۆم

ــه گ ــاهورهک ــ�س ــت�و�ههوه هتــ�وهکهد �ی ل ــ�وون و لڕکی �س ی نییــه. هاو�ب

کی �شــداربوونهدا، بهمــهک هنــهمهو تهر لــهت هــهتایبــهنی کــورد، ب�رمنــدا�م

 ڕهبۆچـوونی میـد لـه مـ ڵهگـهیه کـه لهدا ه�له کاروباری ناو ما انیهچاالکان

 هتییانهرپرسـایهم بهڵ ئهگهوتنیان لهرکهب ئاشکراکان و هکراوهناس�تییه پهرپرسایهب

ــاف ــدا�نجهی گلــه ت ــۆ ه، ئــنجانی بنەمــا�ەهگــ .هاوئاراســته تی رکی دیــاریکراو ب

ت هبارهسستۆیان که زیاتر هته ئ�خرهین د�یان ک ڵنجامدانی کاروباری ناو ماهئ

چـۆن ن که �کرهر د�نه کچان ف�یه. بۆ وهه کاندا جیاوازیهجیاواز هتیی�زهگهڕلە 

ن و هبکـن �وه پـاک و خـاوه�ـوه، ماهنن�از�و خوان ب هن یان سفر�بن �شت ل�چ

ک هه. و�ـی ماهوهرهان زیـاتر لـه دڕرکی کـوهکـدا ئـ��شنه، له حاهم چهئیشی ل

ی هینی نان و گۆشت و دیک�ک و کهڕهکانی خۆراکی گشتی گهرهستان له سهاوڕ

کانی پیــاوان و هســپاوهه چ�ــۆڕو  روهد �نــگ بــهڕکان. هخۆراکییــ هتیییســداو�پ

رکی زیاتر، و ئازادی هان ئڕها کوهروههت. �دی بکرهزیاتر ب هابادمهتان له هئافر

وه �م شـهو بـ هوهرهد هب�نـ ڵزیاتر له ما یهوهه هۆی ئت�بهد همهیه که ئهزیاتریان ه

کی هندییـهیوهپ ڵی مـاهوهرهقام و دهپانتـای شـ ڵهگـهوه لهییـ�ر له تافی منداهه

 هشـو�نکانی هۆکـرهکه ناو �بهیر نهزۆر سنگه هڕر بۆیه، هن. ههکهتر ساز دهد�ز

کانی کچـه هک لـه ئیشـ�ـلـه زۆر هشـو�نانو هستی پیاوان لهد�و با کانهیگشتی

ــــوونی ههنجهگ ــــدا ب ــــه. وهکان ــــالن پیشــــانی داوه، هی ــــو«ک الب نه �ش

 ێنـدهکـان، ههکوو یانـه و بارهتی، وهکانی نیمچه گشتی و تایبهرانییهخۆشگوز

ژراون کـه ژنـان ڕ�ـک دا�ت، به جۆرهی تایبهو�نن که به ش�پهسهدسا ڕ�یاسا و 

تــا تییــه �زهگهڕواردنی �هها ئاشــکرای هــهم و بــرم نــۆهئــرچی هگــهنن. ئ�تــارب

ی هزی پیاوانـرهشـتا فـ�کان ههگشتیی هشو�نم �هب کی زۆر له ناو چوون،هیهادڕ

شـتا �قام و پارک، ههنه ش�وکان، بۆ هگشتیی هشو�نستادا �له ئخۆیان پاراستووه. 
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فـی �کڕر �ـله ژ« هشو�نانم هی ئهو زۆرب ن�درهم ده�هپیاوانه له ق ک مە�بەندیهو

 هشـو�نم هتر ئـهسـتانهربهپیاواندایه، چوونکه پیاوان زیاتر و س» تیهرایهبهوڕ�هب

  )LeBlanc, 2000, p. 207( »ن.هبهگشتییانه به کار د

ــ ــههای ئڕهرهس ــه، وم ــد س ــهبارهک می ــه س ــی ت ب ــهدامۆئا ش  وه، لەوهکات

دا لـه هورهکی گـ�رهو�ـنین و له پ سازیهپیشش�تی پهواوهوا به ت یه�گایانهکۆم

وه �تی هۆگریی هاوشهشایچمیان گرتووه، یکان بهها ئیسالمییهری بهر کاریگ�ژ

ین. هساتی شاراوهو کارس �ستریئویی، �ک کاتی بشهی و�ساهورهمی گهردهبۆ س

ی کسـ�و س هعاشـقان نـدییهیوهپ رهمبـهه هلـتی ئـازاد هینییـهی مید بـه زهژائام

کان، همۆئاییای له نـاو سـ�ساهورهتای گهرهزموون له سهو ئازادیی ئن �ساهورهگ

رانـه �ئنج لـه کوردسـتانی هکانی چینـی گـهزموونـهری ئهرامبـهی ب�است خاڕ

ــدا داب�کــه تتی کوردســتان) �هژهــۆڕ( ــی ن�ی ــان ی هغــهدهز و قهگــهڕوان دوو �

ری �، چـاودکسـی�ندیی سهیوهکانی پهترسییهو بیانووی م �کان، به بهندییهیوهپ

ــهڕ وههوانگــڕم هت. لــ�ــکرهد ــارهنــ�یاهو بیــر و خهئــ �نــگ ب ی هی کــه لــه ب

یه، هه انرگیری بوونیهر له هاوسهژنانه ب –ندیی پیاوانه هیوهپوان �کانی نهترسییهم

، یشـانۆیهاوکـات که ، هفتاری ژنانەڕـی »کانهئایدیال«. بنهنر هن�شۆکهزۆر پ

خوازییـه روونهزاری و دهرمهبـه شـ ڵهکـ�ک تهیـهادڕتـا ها هروهاماتیک و هرد

) ٢٠ی ژماره هن�و و ١٧ی ژماره هن�، و١٦ی ژماره هن�، و٧ی ژماره هن�وانه و�(ب

می هردهسـ هڵ بـهت�کـکه  ێبکر راوردهب کهیرانیهستی نیگهه ڵهگهل ێتوانرهد –

کی ��خـا ت�یـدانگـه هڕ. هیـهۆژانڕو شـانۆی ژیـانی » اواییئـۆژڕ«ی �ساهورهگ

شـار هیدا ح�سـاهورهوری ژنان له گهدی هو�نایانڵوتی منداهڕش له �اک�رنجهس

رانی هکتـهی ئهنجـهلـه ل �شی و پـهووکڕفتاره ەڕک که له �ته�مان حاه، ه�بارد

ــافر ــی، و�تی ئهئ ــوو ههران ــه تهک ــی و �دی ــهران ــتهئی هدیک ــره هر�س کانی زنجی

  ت. �ن�نوهکان خۆی دهیزیۆنییڤهلهت

ندی هروبهکسـان و لـه سـهکی یهیهۆسـری پهان له مـاوڕکور هرامبهی ب�خا
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ک کـه �مهردهمان سـه�گان، هـهشداری له کۆمـهبی هئامادربازی هتی سهخزم

ــدا، حکومــ�ت ــارودۆخی تهاســتڕت هی ــه ب ــ�وخۆ ل ــه گین ڕهپ ــ�نجهل ــۆ هتیی وه ب

) Kaplan, 2000 ؛ Sinclair-Webb, 2000( �ن�قورتهد�ـهه�خۆ ت ی�ساهورهگ

ژه بـه �ـن درهدهیار نـ�یان ب بنهر ن�ک فهیهوان پیشهر ئهگهئمه، هردهم سهپاش ئ

یی ه�ـماهشـی ئیشـی بن�اکڕیـان  –ک له کوردستان باوه هو ن، زیاترهندن بد�خو

ن بـه هکـهسـت دهن و د�نهکی بچووک داد�ه، دوکان�ماهبن یان به هاوکاری بنهد

  ئیش. 

ر پرسـی هنیزاسیۆن زیـاتر لـه سـ��قامگیری مۆدهی سهرانهکد�ری تهکاریگ

ی هگـڕ�نیا لـه هژنان ت وههریتییهن یهله سۆنگ امانه.��ی ت�وری ژنان جهد و ڵۆڕ

ادا، تســ�م لــه ئ�هی، بــ�ســاهورهتی گهرهبــۆ هــ هوهگوازر�نــهدوه هرگیرییههاوســ

ن لـه بنەمـا�ە �ست ساینی بهمهش یان پاش ت�پ ڵک یان دوو ساهکیان ی�ندهه

ک هیـهادڕوه تـا �م شـهن و بـهنـدنیان بـد�ژه بـه خو�ـی درهوهوه بۆ ئـهبنهجیا د

    نن.  �ست دهدهخۆیی ئابووریی وهربهس

ی کوردسـتان، هبـه گشـتی لـه ناوچـ ،کـاریی�ی کـه گرفتـی بهوهستا ئـ�ئ

متری له بـواری همتر و کهلی کار کههان کی زۆری له خۆ گرتووه و بۆ ژنهیهژڕ�

، ێکـرهدیر هنـدی پیاوانـه سـهب�هک مهت، کـه زیـاتر وهرتی تایبهگشتی یان ک

  ).Tohidi, 1994یه (هبوونی ه

ت لـه ه�وهوری دهکاندا، دهموو مژارهر ههله ه ،هناسان�م پهر ڕۆشنایی ئهب هل

ین. هکـهدی دهی بـ�ساهورهوه بۆ گهیی�رمندا�نجان له مهتی کردنی گه�یهبه کۆم

کانی هسیاسـیی رییـههر کارگ�نجان و له ژهنی گوزموهی ئهگڕ�یش له هابادمهله 

کی هیــهمینهاگری کڕی خــۆیویســت�پری هپیشــاندکــانی دایــک و بــاوک، هئامۆژ

ک هیهمان پرۆســهت، هــه�ــوهکانی دهردانهو�ســتهر دهمبــهتنیکــی لــه ه�ئ

 ,Jones & Wallaceت (�ـکرهمانـه دیی گشـتی گرهو�وه که به شـهت�گوازرهد

1992; Kaplan, 2000; Sinclair-Webb, 2000ی وا لـه هن�سـاهورهو گه). ئـ
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گرانی هنـ�کانی وهنـ�ی وهگـڕ� وانی ئامـاده بـوون، لـههی شـار�پیشانگای هـۆ

ن هدی بکهیی ب�لتووری خۆجەکر به هرامبهب ێکی نوهیهوانگڕتوانیان  ڵرمندا�م

کدا کـه بـۆ ��له حا وه.هتسکانی خۆیان قۆهیامهی پهوهیان بۆ گواستنهلهم ههو ئ

تی زیاتریـان ه�یـهنـدیی کۆمهیوهپی هوهخسا بوو بۆ ئـهڕ هتهفهرهم دهنجان ئهگ

نـد کـه لـه هن مامناوهمـهک لـه پیـاوانی ت�کهرن. ی�ایبووڕر هدهاده بڕو له  �بهه

  یامی خۆی دانا:هک یادگاری پهری میواندا وهتفهله دببوو  هنگا ئاماداپیش

ی هر دیـدهنـه بـهرسام بووم که چۆن توانیتان بیخهس م کاره زۆر باش بوو و منهئ

یانی �شهنیا بهم ئیشانه تهمووان؟ ئهه دات. بـه هواری پیشـان دهکوردکی بچووک له ژ

کی �هن خـهکوو لـه الیـ�هت بهن حکومهنیا له الیهمه نه ت�له پرسی ژنان، ئوه هدانڕ ئاو

ی هنـ�ک و �ـشـدا کاتهو هئ ڵهگـهواردن. ل�هپۆلی هـهر شـهبـ هتـهوتووینهخۆشمان ک

 ێوهکـهردهی، بۆت دهکهدی دهکان بهقوتابخانوازی پاراستنی �قام و شهکان له شه�زب

مـه �ی کـه ئهو هها ئـهرو هنادا و ه هکهک یان ناوچ�هک به خهنگیییت هیچ گر ه�و هکه د

مانـه هئ. ێکـان نـادر هبـه کورد رمیهکی فـهیهکتر نییه. هیچ پلهخۆشمان ئاگامان له ی

وانـه �بـن. (بهر دهی هۆشـبهرام و دیلی مـادهکانمان حهنجهن که چۆن گهدهپیشان د

  ).٢٦ی هن�و 

    
وه شـی هن میـدهکه لـه الیــ » ورانه�ی ههوهگواستن«کیش �ندهی هڕهبه باو

کانی، هنجـهگ ریکی جیهانی بوونه کههرایی خ�ک که به خهله دنیای ـوه هتهکراو

 هسـهرهکۆشـن بـه کهد�، تانی جوگرافیاییـهگـ�ر پهسـ هخسـتن رنجهسـ �به بـ

ــه مۆدهکنهت ــ��لۆژیی ــا لهن ــه پ ــا ب ــووروهکانی دهوتنهشــک�پ ڵهگــهکان پ ریان هب

ری هر کاریگـ�ـنجان لـه ژهگـ هابادمـهرگری نییه. له هن، زۆر شیاوی ب��بجوو

مان کاتدا، له هله هم �هیدان، بهابادمهشووناسی کوردیی و یی �ی خۆجهنموون

کانی کـوردی و فارسـی، فیلمـه همیـدیا تاراوگـ ینیشتمانی ڕهوپهوته ئهڕم هردهب

شووناســی رانــی �ی ئهمریکایی هۆلیـوودیی و نموونــههیندییـه بــالیوودیی و ئــ

مریکایی)ــشن. هئنـه �ستی بیانی (بۆ وهد�ر باهمبهاگری له هڕئیسالمی و خۆ
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ــهئ ــه، س ــڕهرهم ــهی مهوهای ئ ــهری لۆکی زهودای ــ ڵهگ ــهوان ههئ ــه، ب م �هی

و هن، ئـهکـهری دهلـه بـ هکـ یهرگـهجلوب وهر ئـهلـه سـ یرهکی سـهرییهکاریگ

کتر هیـ ڵهگـهنـدییان لهیوهوازی سـازدانی پ�بـن و شـهبیستی د�ی گوهمۆسیقای

وه، �م شـهبیـنن و بـهور دهدا دهنـدهو�م نهگومان لـ�کانیش بهیاندنهاگڕت. �نهداد

کــدژی �ری ئاشــکرای لهمســهوان دوو ج�ــرانــی کۆمــاری ئیســالمی، لــه ن�ئ

سـندی هرپهماوهلتـووری جەیی و ئـاینی یـان ک�تی خۆجهو بابهرهلتووریی، بەک

واوه �شـ �ری لـهسـ ێکـرهنارده دهاواوه هـئـۆژڕن هجیهانی که زیـاتر لـه الیـ

)Sreberny-Mohammadi & Mohammadi, 1994, p. 187.(  له استیدا ڕله

کان و هیاندنـهاگڕری میـدیا و هکاریگ ،چیهدو جیهانی بوون هرهکدا که بهدنیای

وتنی هک کـهریـهب هزۆر زیاتر لنن �توانن بیبزوهی که دهکدژیی و ناکۆکیی�و لهئ

  کانه. هاواییئۆژڕردانی میدیا هو�ستهد هبیی �ی خۆجهساد

ر �ـی لـه ژهکـهک کـه نرخهیـ�(کا �ـ�ست بـه زهروهکانی دهۆژرک له پهو

م هر دهکـانی بـهووداوڕها هروهو هـ کانهریتییـهن هیـتی�زهگهڕ هندهناوری هکاریگ

ی هبواری گشتی لـه بـارری هبهوڕ�هدبهر ئاستی جیهانییه) و بهران له س�تی ئ�و

کانی هنج لـه ناوچـه سـنوورییه، چینـی گـبینرێهد کانهوزهس هشو�نژاران و هه

ست هدیی و جیهانییه و هتی ناوچهنگتر له سیاسیران گیرۆده و دیلی پرسی گر�ئ

کـات کـه هرم دهنـ هگیرهمـهشـاراوه و ه هدگومانییهترس و ب وهڵ ئهگهلنجه هو پ

. هاونـ�ه دیهم ناوچانـه بـهی ئکانهرامۆشکراوهو ف» ترسیدارهم« هیگشتی هشو�ن

کان هی دایـک و باوکـهوهن، کـه بیرکردنـ�ی ئاسایشی منداهتی ترس له بارهباب

نجان لـه هرگرتنـی گـهوازی و�ر شـهری له سـهردا کاریگهرامبهدا و له بهچم دیب

ر هکـانی سـهی گوتاره، لـه شـان�نـهکانیش دادهتییـه�یهنه فیزیایی و کۆم�شو

ر، بیرجیاواز و هک�سوا(» گوماناویی«سانی هکری هوبروهد هلت �هسهئاستی د

م پرسـه و هئـتـوانین ب ەنـگهڕن. هکـهد هشـهگ کانهشـاراو هترسـییهو م )کانهدز

بـه » ن��مـۆد«و » بیـانی«کانی هسـتهپرییـه هند بوون به پیالن و کاریگهمڕهباو
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تی هونجییـه و گوتـاری دژایـ�ن�وه بهم جـهبـوه هینـهبد ێگروخۆ هاستڕی هو�ش

ران. �ـر ئهمریکا بۆ سـهربازیی ئهرشی س�ه مارۆکان یانهگت هتایبهاوا و بئۆژڕ

م بـه �رهکـانی هـهی کوردهم دواییانـهکانی ئـهوتنهشـک�پرچی له س�بەری هگهئ

وانن. �م پرسـه بـهوه لـهییـ�ران بـه دوود�کانی ئهنگه کوردهڕمریکا، ههاوکاری ئ

تـی �وبـۆ تی �نـدهیوهسـتی هاوپهوان، ههن که ئهکیش ه�لهختگهوهم سات�هب

  ن. �بهردهو دهرگری لهران و ب�ئ

ن �ن منـداهکـه لـه الیـتـدا ه�حا ێندهت له ههنانهی که تهوهله کۆتاییدا ئ

ریتیی هئیسالمی یان نـنومایی ڕ�بازی ڕ�و » شیاو«فتاری ەڕوه ئاماژه به هخۆیان

دایـه. اوان لـه ئارهبـدژ ۆژانـه ڕی هانـاگرڕچمـی خۆیبش�واز و ، ێکرهکوردیی د

فتاری شیاو ڕری ئایدیالی هر خۆیان پیشاندهکان، ههراوکنموونه بینارییه پیشان 

ین �ـنگـه بتـوانین نـاوی بنهڕون کـه هلجیاواز  یالدان ه�هکۆممان کاتدا هو له ه

و  نـاو بنەمـا�ە هان لـنگیـهک که خواست و د�ـکانی گرووپ»شاراوهونووسه ڕ«

کان و کـۆت و هنه گشـتیی�تی لـه شـوه�یهفی کۆمر، عوکانهتیی�زهگهڕکهاته �پ

، »شـیاو« هرمییـهنگه نموونـه فهڕر بۆیه، هکراوه.  ه ڵۆ�تی کۆنتهندی حکومهب

کدژ و ناکۆک بن. له کاتی �ل فتارداەڕوه و هله کرد کانهـ»ن��مۆد«و » ریتییهن«

م پرسـه، هلـوخۆ هاسـتڕی هگـ�هبتـری پـۆل، هنی کراو�لـه شـویدانی هئیشی م

ان و ڕوان کـو�ـداری نهنجـهلـه نـاز و ل �ندیی پـهیوهرز و پهنگی بهنین به دهک�پ

 ێنـدهکان ئامـاژه بـه ههنـ�قی زیادکراو به وهی دهوهای ئڕهره. سابینرهکچان، د

م لـه هکان خۆیـان هـهنـ�نگه وهڕکا، هد» وو�ئاب«و » فهرهش«کوو هۆکی ورهناو

کی جیاوازیـان بـۆ هیهوهندن�میش له بواری گشتی، خوهر و ههن�مههرههن بهالی

. بـه هوه�ن�تـبیـر دهکان وهنـ�بـوونی ونگهدهفرتوانـای شدا دیسـان هر�ت. ل�بکر

تی یـان هتایبـ یجیـاواز�کی هکـنگـه هڕکگرتوو هیـ کیهیهن�و«ی پینک، ڕهباو

ت ه�ـواهڕلی بـه هگریی واتاگـ�هنگـه هـهڕت هنانـه، ت�بهـی ه»هافییان�تنۆگ�ئ«

له وه هینیای�د یش بههابادمهنی �رمندا�). مPink, 2001, p. 151» (ت�کدژ ب�ل
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و هوه و ئـهتـ�بهو د�وه بـهت�هسـهن دهن وا لـه الیـهنـ�واهو ههری ئهر کاریگ�ژ

ت هبـ�ههک کـه، هیـهۆژلـه بـواری پر نن و�یخـوهی وا لـه قوتابخانـه دهبان�کت

لـه بـواری نگـی هدک هیـهادڕم تـا �هر بوو، بـهشی له سییهکخراوڕ�ری �چاود

ی هوهنانـ�همهرههر لـه بهدهکی بـهیـهگـه چارڕ�نگه هڕ –خشیبوون هب �گشتیدا پ

جار  ێندهوازی وردبینانه و ه�به شمان کاتدا، هبووه. له ههتیان ن�هسهدنگی هد

اگری ڕخـۆ ژراوانـهڕ�شـتر دا�م میکانیزمـه پهئـر همبـهکراوانه، لـه ههنوانڕهچاو

              ی. �بهدرهخۆیان د
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ری ئایــدیالی هپیشـاند هوهم تو�ژینـهئـ یکـانهراوکنموونـه بینارییـه پیشـان 

نین نگـه بتـواهون کـه ڕهلجیاواز  یالدان ه�همان کاتدا کۆمهفتاری شیاو و له ههڕ

کـه ی هابادمـهنجانی هگـ هلـکـانی گرووپ�ـک »ڕونووسه شاراوه«ناوی بن�ین 

ــانهخواســت و د ــ نگی ــ هل ــاو خان ــه ڕهن ــهگهواده و پ�کهات ــوڕفی کانهز�تیی ، ع

 ی کۆنت�ۆڵ کراوه.  یتهندی حکومهکان و کۆت و بهتی له شو�نه گشتییه�یهکۆم

  

   




