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ئ����ەمکتێب����ەپێش����کەشدەک����ەمب����ەخاتوونی
فەرانس����ە»دانیالمیت����ەران«کەبەژیانیپڕلە
ش����ۆڕشوش����انازیخۆی،بووبەپش����تیوانی
هەموومرۆڤەکانیژێرس����تەموئازادیخوازلە
جیهانولەناویشیانداگەلیکورد.ئەوژنەی
ک����ەبەش����ێوانوخەفەت����یدای����کانومندااڵنی
کورد،دەش����ێواوخ����ەمدایدەگرتوبەهەموو
شێوەیەکوبەهەمووتوانایخۆیەوە،لەپێناو
دەستەبەرکردنیمافەکانیمرۆڤولەناویشیان
دامافەکان����یک����وردان،ئەوەیلەدەس����تیهات
ک����ردی.دانی����المیت����ەران،هەموەک����ووژنێکی
بەرجەس����تەوهەمی����شوەک����ووتێکۆش����ەرێکی
ئازادیخ����وازوم����رۆڤدۆس����ت،ناوێک����ەکەبۆ
هەمووکوردانناسراوەوئەوەندەشکەڕێزی
لێبگیرێت،هەرکەمە.ئەمکتێبەبۆڕێزگرتنلە
میتەران،وەکووچەپکەگوڵێکلەسەرگڵکۆکەی

دادەنێموسەریڕێزیبۆدادەنەوێنم.
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هەروەهائەمكتێبەپێش����كەشدەكەمبۆڕێز
گرتنلەیادوتێکۆشانەکانیمرۆڤدۆستانەی
ژنەچاالكوان����یژاپۆنی»دوکتورئاتسووش����ی
میازاک����یAtsushi Miyazaki«کەدوابەدوای
بوومەلەرزەکەیش����اریوانلەساڵی2011و
بۆیارمەتیدانیخەڵکانیئاوارەوبرینداریئەو
ش����ارە،هاتەکوردستانوهەوڵیڕزگارکردنی
گیان����یژنانومندااڵنیکوردیدا،»میازاکی«،
ه����ەرل����ەهەمانش����ارول����ەبوومەرزەیەککە
س����ەرلەنوێهاتبۆوە،گیانیلەدەستداوبوو

بەفیدایئامانجەکانیئینسانی.
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خوێنهریبهڕێز!
ئ����هوهیک����هلهمکتێب����هدادهیخوێنییهوهکورتهیهکلهژیاننامهوئاس����هواری
ژمارهیهکلهژنانیچاالکوناسراویجیهانهکهبهکارهکانوبهرههمهکانیان،
دهورێکیبهرچاویانههبووهلهههڵسووڕاندنیچهرخیژیانیمرۆڤایهتی.دیاره
ئهمان����هتهنی����انموونهیهکنل����هدهیانههزارژنیبهرجهس����تهیجیهانوئهگهر
م����رۆڤبیههوێتناویههمووژنانیچ����االکوبهرههمهکانیانتۆماربکات،به
سهدانوڕهنگهبهههزارانکتێبتێرینهکات.بهاڵملهههمانکاتداکهمنین
ئ����هوپیاوان����هوتهنانهتژنانێکیشکهپێیانوایهژن����انناتواننیاننهیانتوانیوه
دهورێکیس����هرهکیانههبێتلهبوارهجۆراوجۆرهکانیوهکزانست،فهلسهفه،
ئهدهبیات،سیاسهت،وهرزش.سەرچاوەیسەرەكیئەمكتێبەلەكتێبی"زنانی
ك����ەدنی����اراتكاندادند"لەوەرگێرانونووس����ینی)عیفەتبەرادەرانرەحیمی(
وەرگی����راوە.ئێم����هبهمکتێب����هوئهمچهندنموونهژنهیکهلێ����رهداهێناومانن،
دهمانه����هوێبهمکهس����انهیک����هوابیردهکهن����هوهبڵێین»ن����ا«وانییه.ئهوهش

پێشەکی
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مشتێکلهخهرواروببینهوبزانهکهئهمژنانهکێبوونوچیانکردووه.
ژنبنیادنهریکۆمهڵگایمرۆڤایهتیه.

بەڵ����ێ،ژنبنیادن����هریکۆمهڵگای����ه.ئهگهرچاوێکبهمێ����ژوویمرۆڤایهتیدا
بخش����ێنینبۆماندهردهکهوێتکهمێژوویدهس����ههاڵتداریپیاوان)کهچهمکی
کۆیلهداریوسازکردنیدهوڵهتلهوێوهدهستپێدهکات(،تهنیابۆپێنجههزار
س����اڵلهمهوپێشدهگهڕێتهوهوبهرلهممێژووهش����تێکب����هناویکۆیلهداری
نهبووه.ژنانوخوداژنانخاوهنیدهس����ههاڵتبوونوژنبههۆیمودیریهت
وژی����ری،مێهرهبانیوههس����تیپاک����ی،وهههروههالهب����هرتایبهتمهندیهکانی
س����یحراویجهس����تهیوهکب����هدونیاهێنان����یمنداڵ،ههمووکاتێ����کبهچاوی
ڕێ����زهوهل����هالیهنپیاوتهماش����ایدهکرا.ئهوهژنبووهک����هیهکهمجارگهنمی
چان����دووه.ئهوهژنبووهکهدوات����رگهنمیهاڕاندووهوئاردیبهرههمهێناوه
ونانیس����ازکرد.ژنبووکهکش����توکاڵیپێشخس����ت،ئاژهڵیرامکردو
کردیبههاوژیانیمرۆڤوش����یریبزنومهڕیدۆش����ی.ژنبووکهبنیانی
بنهماڵهیداناوسیستهمیکۆمهاڵیهتیوهڕێخست.ژنبووکهخوریئاژهڵی
ڕس����توچن����ی.جلوبهرگیبهرههمهێناولهبهردهکانملوانکهیس����ازکردو
زێ����روزێ����ویلهیهکترجیاکردهوهونرخیپێدان.ژنبووکهمنداڵیپیگهیاند
وپیاوانلهداوێنیژنانهوهگهورهبوونوهێزیاندهگرت.ژنههمئافەرێنهر
وههمیشس����هرچاوهیژیانێکینوێ����یکۆمهاڵیهتیهبۆمرۆڤایهتی.لهخۆڕانییه
ک����هل����هزمانیکوردیداوش����هی»ئافرهت«و»ژن«بهکارهات����ووه.تۆبڵێی
وش����هی»ئافراندن«لهگهڵوش����هی»ئافرهت«و»ژیان«لهگهڵ»ژن«یهک
س����هرچاوهیاننهبێ����تک����هئاوههالهی����هکنزیکنولهیهکدهچ����ن؟!مهگهرنه

ئهوهیهکهژنسهرچاوهیژیانهویهکهمینئافرێنهرهلهجیهاندا.
جی����الهمانهژنبهمێهرهبانیخۆیهوهناس����راوه.ژنانس����ێمبۆلیئاش����تیو
تهبایین.ئهوهپیاوانبوونکهلهپێنجههزارس����اڵلهمهوپێشبهس����ازکردنی
سیس����تهمیکۆیالیهت����یوژێردهس����تهکردنیژن����ان،کۆیالیهتی����انپێکهێناو
»ش����هڕ«وکوش����تاروتااڵنکاریانپێشخس����ت.زۆربهدهگم����هنلهمێژووی
مرۆڤایهت����یداژنوهکش����هڕکهروبک����وژدهبیندرێتولهراس����تیدازۆرتر
ب����ۆبهرگ����ریلهخۆیولههێندێکقۆناغداڕوویل����هچهککردووه.تهنانهت
کۆمهڵناسێکیوهک»ئێلوینتافلێر«لهسهرئهوباوهڕهیهکهشهڕومیلیتاریزم
بوویهرێک����یپیاوانهی����هوکاتێکیشچاولهدیکتاتۆرهگهورهکانومرۆڤهخوێن
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ڕێ����ژهکاندهکهی����ن،دهبینینکهزۆربهیانپی����اوبوون.چەنگیزخ����ان،هۆالکۆ،
هیتلێر،ستالین،سهدام،پینۆشه،و...هتد،نموونهیهکنلهوراستیه.

ژنانههمووکاتێکلهدژیخوێنڕشتنبوونودڵیانپڕبووهلهمێهرهبانی.
ه����هربهوههستهش����هوهبووهکهژنتوانیویهتیوهحش����تیترینئاژهڵهکانبۆ
یهک����همج����ارلهڕۆژههاڵتیناوی����نرامبکاتوکاتێکبیریل����ێبکرێتهوهئهم
راس����تیهئاش����کرادهبێتکهبۆوێنهئاژهڵێکیوهکپشیلهکهئهمڕۆلهماڵهکان
رادهگی����رێوتهنانهتبێمرۆڤناژی،یانس����هگوب����هراز،بهمچنگوددانه
تیژانهیخۆیانهوه،سهردهمانێکوهکگورگوپڵینگیئێستالهدهستیمرۆڤ
ههاڵتوون.بزنومهڕوئهسپیشبهههمانشێوه.بهاڵمئهمهدهستیژنبووه
کهئهمئاژهاڵنهیپێگهیاندووهووههایرامکردوونکهئیترناتواننلهمرۆڤ

دووربکهونهوه.
لهکوردهواریخۆش����مانداولهڕۆژگارانیکۆنداکاتێکلهنێوانپیاوانی
دووتایفهداش����هڕبووهوتهنانهتخوێنڕژاوه،ژنێکچووهتهناومهیدانهکه
وبهفڕێدانیدهس����ماڵیس����هریاندهسرهیهکیس����پیبۆناومهیدانیشهڕهکه،
کۆتای����یبهناکۆکیهکانهێناوه.ئهمهشهێزیراس����تهقینهیژنوئاش����تیخواز
بوون����ینیش����اندهداتک����هتهنان����هتل����هدوایقۆناغهکانیخوداژن����یوهاتنه
س����هرکاریسیستهمهکانیکۆیلهداری،فێئۆدالیوسهرمایهداریسهردهمیشدا،
دیس����انخاوهنیتواناییگهلێکیتایبهتیبووه.س����هرنجبدهن،بۆوێنهکهس����ێکی
وهک»گاندی«دهڵێتکهپڕۆسهیچۆنیهتیخهباتکردنلهدژیکۆلۆنیالیزمی
ئینگلی����سل����ههیندوس����تانلهخۆراگ����ریژنهکهیفێربووه.گان����دیباسلهوه
دهکاتک����هل����هتهمهنێک����یزۆرکهمدا،واتالهسێزدهس����اڵهییداژنیهێناوهو
بهردهواملههاوسهرهکهیداوه.بهاڵمهاوسهرهکهیبه»خۆراگرینێگاتیڤ«
وب����هب����ێئهوهیبهش����ێوهیگاندیبهرپهرچ����یبداتهوه،کارێک����یکردبووکه
ل����هئهنجامداگاندیبهخۆیدابێتهوهوههس����تب����هتاوانباربوونودڕندانه
بوونیههڵسوکهوتهکانیبکات.گاندیپهشیماندهبۆوهوههوڵیدهدابهخۆی
دابچێت����هوه.ئهم����هبووکهگاندیئهمش����ێوازهیلهسیاس����هتیشدابهکارهێنا
و»خۆراگ����رینێگاتی����ڤ«یلهبهرامب����هرئینگلیسوهڕێخس����ت.خۆراگریهک
کهبۆوێنهلهجیاتیواڵمدانهوهیهێرش����هس����هربازیهکانیئینگلیسبۆس����هر
خاکیهیندوس����تانبهش����ێوازیخۆی،ئهوانبهنهرمیدژکردهوهیاننیش����ان
دهداونافهرمانیمهدهنیانپێشدهخست.ههرئهمکردهوانهشبووکهبووبه
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هۆیش����کاندیئینگلیسووهدهستهێنانهوهیس����هربهخۆییهیندوستان.لێرهدا
ئهمهنموونهیهکهلهنرخیدهرۆنناس����یوشێوازیرهفتاریژنانهکهئهوپهڕی
مرۆڤایهت����یوهێمنایهتیومێهرهبانیلهخۆدهگرێت.ژنانیدڵڕهقلهجیهان
داکهمنوژنههمووکاتێکس����ێمبۆلیخۆشهویس����تیوعاتیفهبووه.ئهمهش
نرخێک����یگهورهیهبۆمرۆڤایهتیوئامانج����یمرۆڤایهتیشئهوهیهکهجیهانێک

سازبێتبهبێشهڕوخوێنڕشتن.
ژن����انلهگهڵئهوهش����داکهس����هرکوتکراون،بهاڵمخهریک����نجارێکیدیکه
دهبووژێنهوه.ئهمڕۆکهلهجیهانداگهلێکجوواڵنهوهوڕێکخستنیفێمێنیستی
ومافخوازان����هههی����هکهداوایمافهکانیاندهکهن.ئیترژنکۆیلهیناوماڵنییه
وخهریکهلهسهرپێیخۆیدهوهستێتهوه.بۆنموونهلهواڵتانیپێشکهوتوودا
رێژهیبهشداریچاالکانهیژنانلهکاروتێکۆشانهکانیکۆمهاڵیهتیدادهبینین.
ژمارهینووس����هران،بیرمهندان،دهرهێنهرانیسینهماوهونهرمهندان،زانیاران
وخوێندکاران����یژنڕۆژب����هڕۆژپهرهدهس����تێنێوژنانبهرهووش����یاریهکی
زۆرت����ردهڕۆن.کات����یئهوههاتووهکهخوداژنهکانی����شبژینهوهوجارێکیتر
ژنانببنهپێشهنگیمرۆڤایهتیلهجیهاندا.ژیانوئافراندنینوێبهڕێوهیه...
ئ����ەمکتێب����ەگۆڵبژێرێک����ەلەژمارەی����ەکژنکەلەم����اوەیژیان����یخۆیاندا
ب����ەچۆنیەتیژی����انوبەرهەمەکانی����ان،بوونەپێش����ەنگیئ����ازادی،هونەر،یان
گۆڕانکاریەکانیدیکەیکۆمەاڵیەتیوکاریگەریانلەسەرمێژوویمرۆڤایەتی
هەب����ووە.ئەمانەتەنی����انموونەیەکنلەهەزارانژنیلێهات����ووکەئەگەرمرۆڤ
بیهەوێتەنیاناویانبنووسێتوبەس،بەدەیانوسەدانکتێبیشبەشناکات.
ب����ەاڵمئ����ەمچەندنموونەیەیک����ەلەمکتێبەداهاتوون،خۆیس����ەلمێنەریئەو
راس����تیەیەکەژنانلەجیهانداخاوەنیهێزودینامیکیگەورەیگۆڕانکاری،
تواناییتێکۆشانیسیاسیوکۆمەالیەتیوهەروەهابەهرەوبەرهەمیفکری،
ئەدەبیوهونەریگەورەنوئەوانەیکەحاشالەمراستیەدەکەن،باچاوێک
بەس����ەرژیانیئەمچەندکەس����ەدابخش����ێننکەلەمکتێبەداوەک»مشتێکلە
خ����ەروار«باس����یاندەکرێت.دیارەلێ����رەدارامانوبۆچوون����یئەوژنانەچی
ب����ووەگرین����گنییە.نووس����ەرووەرگێڕیئەمکتێبەلەگ����ەڵهێندێکبۆچوون
هاوڕایەولەگەڵهێندێکیش����یاننا.بەاڵمئەوەیکەگرینگەئاستیتواناییئەم
ژنانەی����ەکەنموونەیەکنلەهەزارانهەزارژنیتر.هاوکاتبەهەڵس����ەنگاندنی
شێوازیکاروتێکۆشانوبەرهەمەکانیژنانیجیهانلەگەڵژنانیکورد،لەو
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راس����تیەتێدەگەینکەزۆرژنیکوردهەنکەبەراس����تیشایانیڕێزلێگرتنن.
کەسانیوەکوولەیالقاسمولەیالزانانموونەیەکنلەوژنانەیکەژیاننامەیان،
ن����ەکتەنی����الەکوردس����تان،بەڵکوودەبێل����ەهەمووجیه����اندابخویندرێتەوە.
ژنانیکوردوبەتایبەتژنانیخەباتکاریکورد،نەکتەنیاشتێکیانلەژنانی
فێمینیستوخەباتکاریگەالنیدیکەکەمنییە،بەڵکووزۆرژنیکوردهەنکە
لەزۆربوارانەوەلەزۆرژنیناسراویجیهانلەسەرتریشن.بەاڵمستەمێکی
ت����رک����ەلەژنانیکوردکراوەئەوەی����ەکەئەمژنەقارەمانوک����ەموێنانە،بەو
ج����ۆرەیکەدەبێبب����ێ،تەنانەتزۆرجارانلەکوردس����تانیشنەناس����راونو
ڕێزیانلێنەگیراوە.بەوهیوایەکەئەمکتێبەببێتەپێوانەیەکبۆباش����ترناسینی
پێگەیژنانیکوردوخاڵیکبۆهاندانیژنانبۆتێکۆشانوکار.هاوکاتیش
ببێتەمایەیخۆناس����ینوخۆدۆزینەوەیزیادتر.بەڵێ،ژنسەرچاوەیژیانە

وژیاندەبێگەشەبکات...
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جەین ئادامز
Jane Addamms
1860- 1935
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"جەینئادامز"لەکاتیژیانیدالەالیەنزۆرینەیخەڵکانیئامریکا،بە"باشترین
وگەورەتری����نژنیجیهان"ناس����ێندرا.ئ����ەمژنەئامریکاییەبەه����ۆیبنیادنانی
"ه����اڵه����اوسHull House"لەش����اریش����یکاگۆ،ناوبانگیدەرک����رد.ئەمەش
یەکەمی����نناوەندنیگ����ەورەیمەدەنیوکۆمەاڵیەتیلەوالت����ەیەکگرتووەکانی
ئامری����کابوو.ئەوەلەکاتێکدایەکەجەی����نئادامزهاوکاتبنیادنەری"یەکیەتی
ئازادیەکانیمەدەنیئامریکا"،ڕێکخەروبەرپرس����یاریگش����تی"پاتریئاش����تی
ژنان"وهاوکاتیشیەکێکلەبنیادنەرانی"یەکیەتیناونەتەوەییژنانبۆئاشتی

وئازادی"بوو.
جەینئادامز،وەکوویەکەمینژنیئامریکایی،وتارێکیلەبواریراگەیاندنی
خۆپااڵوتنییەکێکلەسەرۆککۆمارەکانیئامریکا،لەکۆنوانسیۆنێکیسیاسی
نەتەوەییداپێش����کەشکرد.لەموتارەداکەپێشکەش����یکرد،پش����تیوانیخۆی
ل����ەپاڵێوراوی"تێۆدۆررۆزوێلت"کەلەالیەن"پارتیپێش����رەو"خۆینامزەدی

هەڵبژاردنکردبوو،راگەیاند.

"باشترین و گەورەترین 
ژنی جیهانی سەردەمی خۆی!"
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جیالەمانە"جەینئادامز"یەکەمینژنیئامریکاییەکەلەساڵی1931،خەاڵتی
ئاشتینۆبێلیوەرگرتووە.

جەینئادامز،لەشاری"سدارویل"لەپارێزگای"ئیلینیوز"،چاویبەجیهان
هەڵێن����اوە.ئ����ەمژنەبەناوبانگە،هەش����تەمینمنداڵ����یبنەماڵەکەیانورۆڵەیژن
وپیاوێک����ەب����ەناوەکان����ی"جانئادامز"و"س����ارائادامز".کاتێ����کجەینتەمەنی
گەیشتووەتەدووساڵ،دایکیمردووەوپێنجساڵدواترباوکیجارێکیترو
ئەمجارەی����انلەگەڵبێوەژنێکب����ەناوی"ئاناهاڵدمەن"کەخاوەنیدوومنداڵی

کوڕبووە،زەماوەندیکردووەتەوە.
ل����ەگەڵئەوەداک����ەجەینزۆرحەزیل����ەمزڕدایکەیک����ردووەکەهاوکات
سەختگیرومێهرەبانبووە،لەگەڵئەوەشداکەپێوەندیەکیزۆردۆستانەیلە
گ����ەڵزڕبرایەک����یبەناوی"جۆڕج"هەبووە،بەالمزیادترلەهەرکەسپێوەندی

دۆستایەتیوخۆشەویستیلەگەڵباوکیهەبووە.
باوکیجەین،ئەندامیگرووپی"کواکێر"بوو،هەربۆیەشلەگەڕەکیخۆیان

وەکوو"پادشایخاوەنشکۆیگەڕەک"ناوبانگیدەرکردبوو.
ج����انئادامز،بازرگانێکیدەوڵەمەند،س����ێناتۆریپاری����زگا،الیەنگریئازادی
کۆیلەکانودۆس����تینزیکی"ئابراهاملینکۆڵن"بوو.جیرانەکانیزۆریانخۆش
دەویس����توس����ەبارەتبەوەیکەمرۆڤێکیزۆربەڕێ����زوبەئەخالق،دادوەر،
زانا،درووستکاروخاوەنبیروبڕوایەکیپتەوبوو،زۆریانخۆشدەویستو
گەلێکڕێزیانلێدەگرت.هەرئەمەشبووکەجان،لەگەڵئەوەشداکەزۆربە
سادەییدژیا،هەرلەتەمەنیالویەتیەوەلەناوخەڵکداکەسێکیناسراوبوو.
بەجۆرێککەهەمووکەسبەچاوێکیتایبەتلەکەس����ایەتیئەویاندەڕوانی.

کەسایەتیباوک،کاریگەریەکیزۆریلەسەر"جەین"یکچیشیدانابوو.
جەی����نئادام����ز،دوابەدوایت����ەواوکردنیخوول����یدواناوەندی،بەالس����ایی
کردن����ەوەلەخوش����کەگەورەکەیلەفێرگ����ەیکچانەیمەس����یحی"راکفۆرد"
لەپارێزگای"ئیلینیوز"خۆیناونووسکرد.لەوێنیش����انیداکەبەراس����تی
خوێندکارێکیس����ەرکەوتوویەولەماوەیەکیکورتخایەندائەودەرسانەیکە
پێویس����تبوونبۆوەرگرتنیلیسانسلەزانکۆی"بیلیۆتBeliot"بیانخوێنێت،
هەموویبەباشیتەواوکردن.دواتربەپشتیوانیباوکیولەپێناویارمەتیدان
ودەرم����انکردنیخەڵکانیهەژار،بڕیاڕیداکەدەس����تب����کاتبەخوێندنلە

بواریپزشکیدا!
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جەی����نلەماوەیەکیکورتخایەنوبەخێرایی،دەرس����ەکانیلەزانکۆی"راک
ف����ۆرد"لەس����اڵی1881ت����ەواوکرد،بەالمل����ەوکاتەدابووک����ەباوکیبەهۆی
تەقینیئاپاندیسژیانیلەدەس����تداوئەمەشبووبەخەمێکیگەورەلەسەر
دڵ����یجەین.هەروەکخ����ۆیدواترلەبیرەوەریەکانیدانووس����یبوو،خەمی
کۆچ����یدوای����یباوکی،گەورەترینوقوورس����ترینباریخەفەتبوولەس����ەر
ش����انی.کاریگەریکۆچیباوک،واتاباش����ترینونزیکیتریندۆس����تیجەینبە
رادەیەکبەهێزبووکەبۆماوەیەکبەسەرەگێژەوبێئامانجژیا.بەالمدوای

ماوەی����ەکجارێکیترهاتەوەس����ەرخۆی
وبڕی����اڕیداکەلەپێناوگەیش����تنکردن
ب����ەئامانجەکانیخۆیوباوکیوخزمەت
کردنبەخەلکانیهەژاریئامریکا،درێژە
ب����ەخوێن����دنبداتەوە.بەمج����ۆرەبووکە
جارێکیترلەبواریپزش����کیدادەس����تی
ک����ردەوەب����ەخوێن����دنوئەمجارەی����انلە
زانک����ۆیپزش����کیتایب����ەتب����ەکچ����انلە
پارێزگای"فیالدۆلفیا"درێژەیبەخوێندن

دا!ئەوەلەحاڵێکدابووکەلەماوەیخوێندنهەستیبەوەکردکەلەراستی
دائەوبۆکاریپزشکیسازنەکراوەودەبێڕێگایەکیتربگرێتەپێش!لەبەر
ئەوەیکەژانیپش����تئێش����ەوئازاریمۆرەکانیپش����تلەجەستەیگەڕابوو،
ئیت����رتاقەت����ینەهێن����اوبەت����ەواویزانکۆیبەجێهێش����ت!ئەمئ����ازارەتەنیا
ئازاریکیجەس����تەیینەبوو،بەڵکووئازارێکیدەرۆنیش����یبەدواوەبووکەلە

ئەنجامدابەناچارپشتیخۆیلەعەمەلیاتێکداجەراحیکرد.
لەساڵی1883،دوایماوەیەکیدرێژخایەنمانەوەلەماڵدا،لەنامەیەکدا
کەبۆیەکێکلەدۆستانینزیکیخۆیبەناوی"ئالێنگیتسستار"یناردبوو،

بەمجۆرەینووسی:
"ئامۆژگاریەکیکۆنلەئامریکاهەیەکەدەڵێ،هەرئامریکاییەک
کەلەچۆککەوتووە،واباش����ترس����ەفەربکاتوس����ەرێکلە
واڵتانیدیکەبدات!منیشئەوئامۆژگاریەمبەتەواویپەسەند

کردووە!".
جەینلەس����ەفەرێکداچووەواڵتیئینگلیسوبۆماوەیەکلەش����اریلەندەن
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مایەوە.لەگەڕەکی"ئیس����تلەند"یش����اریلەندەنبووکەچاویبەخەڵکانێکی
زۆره����ەژارکەوتوئەمەشجارێکیترهەس����تیبەرپرس����یارەتیبۆبەرگری

کردنلەهەژارانلەناوگیانیجەینئادامزدابووژاندەوە.
جەینلەدووەمینس����ەفەریخۆیدابۆئوروپا،هاوڕێلەگەڵدۆستەکەی
"ئالێنستار"سەردانیناوەندێکیخێرخوازیانکردبەناوی"توینبیهاڵ"کەلە
الیەن"ئاڕنۆڵدتوینبی"کوڕەمامیمێژوونووسیبەناوبانگیئامریکایی"جۆزێف
توێنبی"بۆخزمەتکردنبەخەلکانیهەژارولێقەوماودامەزرابوو.شێوازی
ئینگلیس����ی چاالکڤانان����ی خەبات����ی و کار
ب����ۆیارمەتیدانیه����ەژاران،کاریگەریەکی
زۆریلەس����ەرهزرورامانیجەیندانا.
لەش����ێوازیئینگلیس����یداهەوڵدەدرابە
بێئ����ەوەیکەکەس����ایەتیمرۆڤیهەژار
تێکبش����کێتوهەستبەکەمبوونیخۆی
ب����کات،ه����ەوڵدەدراهەملەب����واریماڵی
وهەمیشلەب����واریدەرۆنیەوەیارمەتی
بدرێتوکارێکبکرێتکەخەڵکانیهەژار
خۆی����انئاکتیڤبکەنب����ۆڕزگاربوونلە
ه����ەژاری.کاتێکجەینگەڕاوەئامریکا،لە
ڕوویمێتۆدیئینگلیسیدەستبەکاری

سازکردنیماڵێکیتایبەتبووبۆهەژارانلەئامریکا!
لەس����الی1889،جەینئادامزوئالێنس����تاریهاوڕێیلەش����اریش����یکاگۆ
نیشتەجێبوون.لەمشارەبووکەهەوڵیکۆکردنەوەییارمەتیانوداوایانلە
خەلکانیمرۆڤدۆست،ناوەندەکانیئایینیلەوێنەیکلیساکانوڕێکخراوەکانی
س����ڤیلومەدەنیکردکەبۆسازکردنیماڵێکتایبەتبەهەژاران،پارەیانبۆ

بدەنێ.
ل����ەئاکامداجەی����نئادامز،توانیناوەندێکیگ����ەورەوتایبەتبکاتەوەکەلە
الیەنخەڵکەوەپشتیوانیلێدەکرا،فەزایەکیئاواڵەیهەبوو،هاوکاتیشگەلێک
کارمەن����دیمێهرەب����انومیوانپ����ەروەرلەناویداکاریاندەک����رد.ئەمکۆمەڵەیە
ل����ەناویەکێ����کلەگەڕەکەکانیخەڵکان����یکۆچبەرکەتازەڕووی����انلەئامریکا

کردبوو،بنیادنرا.
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کاتێ����کجەی����نئادامزوئالێنس����تاریهاوڕێیلەناوچەی"نای����نتینوارد"
کەس����ەردەمانێکناوچەیەکیئاوەدانودەولەمەندنش����ینوئێس����تاشناوەندی
کۆچبەرانیتازەهاتوویئوروپاییبوونیشتەجێبوون،بینایەکیدووقاتیو
گەورەیاندۆزیەوەکەزۆرقاییمس����ازکرابوو.ئەوبینایەلەس����اڵی1856ولە
الی����ەن"چارڵزهاڵ"خاوەنیبونگایبارزگانیخانووبەرەس����ازکرابوو.جەین
وهاوڕیکەیئەمش����وێنەیانبەکرێگرتوبەپارەیەکیکەمدەس����تیانکرد
ب����ەخاوێنکردنەوەوڕەنگکردنی،ب����ەجۆرێککەخانوویەکیزۆرخۆشو
تازەی����انلێدەرهێنا.دوابەدوایچەندمان����گئەمخانووەناوی"هاڵهاوس"ی
ل����ەس����ەردان����را!هەرلەکۆتاییئەوس����اڵەداب����ووکەنزیکەیبیس����تکارمەند
لەوش����وێنەدادەس����تبەکاربوون.هێندێککەسڕۆژانەوهێندێککەس����یش
هەفتانەلەمخانووەکاریاندەکردوزۆرتریارمەتیئەوپەنابەرانەیاندەداکە

پێویستیانبەیارمەتیبوو.
زۆریپێنەچووکەخەڵکانێکیزۆرلەهەژارانولێقەوماوانڕوویانلە"هاڵ
ه����اوس"ک����ردوئەمناوەندەب����ەهۆیخزمەتەکانیلەن����اوخەڵکوکۆمەڵگای
ئامریکای����یداناوبانگ����یدەک����رد.لەه����اڵه����اوسداباخچەیمندااڵنیس����اوا،

خوێندگایمندااڵنیبچووکوکالسێکیپەروەردەیموزیکسازکرا!
ه����ەرل����ەوناوەندەدا،ژن����انفێریکاریدروونیجلوبەرگوچێش����تلێنان
دەک����رانوهاوکاتی����شگەلێککای����یودەرفەتیرابواردن����یکاتبەتایبەتبۆ

مندااڵنرەخسیندرابوو.
"جەیم����زجیم"برازایجەینونووس����ەریژیاننامەکەی،بەمجۆرەباسلەم

ناوەندەدەکات:
"ئەوەیڕوونوئاش����کرایەئەوەیەکەهەرکەس����ێکسەریلە
ناوەن����دیهاڵهاوزدابا،بەگەرمیلەالیەنکارمەندەژنەکانی
ئ����ەوێپێش����وازیل����ێدەکرا!بۆئ����ەوانگرینگئ����ەوەبووکە
بزان����نچیتپێویس����تەتالەمب����وارەدایارمەتیتبدەنوئەوەی
لەدەس����تیانهاتبابەزووترینکاتپێکیاندەهێناوئەنجامیان

دەدا."
ب����ەاڵمجەی����نتەنیاب����ەدامەزراندن����یئەمماڵ����ەرازینەبوو.ئ����ەوبڕوایبە
گۆران����کاریکۆمەاڵیەت����یل����ەئاس����تێکیبەرفراوانت����رداب����وو.لەس����اڵی1891 
ناوەندێک����یدیکەیبەناوی"کلوپجین"س����ازکردک����ەبووئازموونێکیبەهێز
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وس����ەرکەوتوانەیل����ێکەوت����ەوە.ئەمناوەندەبەتایبەتیب����ۆئەوژنەگەنجانە
س����ازکرابووکەلەکارگەوکارخانەکانیئامریکاکاریاندەکردودوابەدوای

مانگرتنەکانیکارگەریلەسەرکاردەرکرابوون.
جەینتوانیبڕیاڕنامەیەکلەس����ێنایئامریکاپەس����ەندبکاتکەبەپێیئەو
بڕیاڕنامەیەپێویستبووکارگەوکارخانەکانیئامریکالەبواریتەندرووستی
ورەوش����یس����اغیوس����اڵمەتیکارگەرەکانبەبەردەوامیچاوەدێڕیبکرێن.
ه����اوکاتباڵوکراوەیەکیلەس����ەرژی����انوهەلومەرجیمندااڵن����یکارگەرباڵو
ک����ردەوەکەئ����ەمباڵوکراوەیەکاریگەریلەس����ەربڕیاڕەکانیکاربەدەس����تانی
ئامری����کادان����اولەئەنجامدایاس����ایبنچینەییئامریکایانل����ەپێوەندیلەگەڵ
تەمەنیکاریمندااڵنگۆڕی!لەمبەروارەداکارکردنبەمندااڵنیژێرتەمەنی
14ساڵقەدەغەکرا.جەینلەکۆبوونەوەکانینارەزایەتیکارگەرانیئامریکایی
دابەش����داریدەک����ردویەکێ����کبوول����ەئەندامان����یکۆمیتەکان����یدادوەریبۆ
چارەسەریپرسەکان.هاوکاتبەشێوەیەکیسەرکەوتووانەلەپێناوئافراندنی
هەلومەرجودەرفەتیباشتربۆکاروژیان،سازکردنیحەمامەکانیگشتیو

زەویوەرزشیلەشارەداریەکان،خەباتیدەکرد.
ل����ەبەرئەوەیک����ەهەلومەرج����یدژواریژیانیڕەشپێس����تەکانیئامریکای
ل����ەمقۆناغ����ەدابەباش����یدەرککردب����وو،خەفەتیدەخ����واردوهەوڵیدەدابە
هەرش����ێوەیەکبێتیارمەتیانبدات.هەربۆیەشهەوڵیدەداکەش����ارەداری
ش����ارەکانلەوگەڕەکوکۆاڵنانەیکەڕەشپێس����تەکانلەناویاندانیش����تەجێ
ب����وون،خزم����ەتبکەنول����ەوپێوەندیەشداناوەندێکیتایبەتیلەس����ەرناوی

"کۆمەڵەیواندڵفیلیپ"دامەزراند.
لەکۆبوونەوەکانی"کۆڕینەتەوەییژنانیڕەشپێست"داچاالکانەبەشداری
دەک����ردولەبەرامبەرهەاڵواردنیڕەگەزیلەدژیڕەشپێس����تەکان،بەهەموو
هێ����زوتوانایخۆی����ەوەدەنگیناڕەزایەتیهەڵدەب����ڕی!گەلێکجارانڕێبەرانی
جووالنەوەیئازادیخوازیڕەشپێس����تەکانلەوێنە"بۆکێر"و"تیواشێنگتۆن"ی
بانگهێش����تیه����اڵه����اوسدەک����ردودەرفەت����یدەربڕین����یبیروڕایب����ۆئەوان

دەڕەخساند.
 NAACPلەس����اڵی1909کاتێک"کۆڕینەتەوەییرەشپێس����تەکانیئامریکا
دامەزرا،جەینئادامزبووبەیەکێکلەئەندامانیسەرەکیکۆمیتەیبەڕێوەبەری
ئەمڕێکخراوەیەوبەردەواملەتێکۆشاندابوولەپێناودەستەبەرکردنیمافی
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ڕەشپێستەکانووەدیهێنانییەکسانی.
سەرنجراکێش����ەکەلەسەردەمیشەڕیجیهانییەکەمدا،لەقۆناغێکداکە
ئاگرودووکەڵیش����ەڕل����ەهەمووجیهانچاویمرۆڤەکان����یداگرتبوو،کاتێک
ڕۆژنامەکان����یئامریکای����یجەینئادامزی����انبە"تاکەژنیپی����رۆزوموقەدەس"
ناوزەدکردبوو،خەڵکانێکیزۆرکەلەمقۆناغەداحەزیانلەبیس����تنیوش����ەی
ئاشتینەبوو،نەفرەتیانلەخەباتوچاالکیەکانیئەمژنەدەکردولەبەرامبەر
دادەهۆڵیچەکداریەتیوشەڕیانلێدەدا!بەاڵمکاتێککەجەینلەدەستیکرد

بەگەڕانێکبەناویتەواویئامریکاداو
هەوڵیپاراس����تنیزەخیرەوخەزێنەکانی
خواردەمەن����یخەڵکیدا،زۆرترلەجاران
لەن����اوخەڵکوتەنانەتدژبەرانیش����یدا

ڕێزیلێگیرا.
جەینژنێکیمرۆڤدۆستبوو.بۆئەو
ش����ەڕوکوش����تاروخوێنڕشتنجێگەی
نەفرەتبووئاش����تیوم����رۆڤپەروەری
ب����ەدوورلەپێوانەکان����یڕەگەزی،ڕەنگی
پێستونەتەوە،ئەساسوبنچینەبوون.
بەوهۆیەتەنانەتبەرگریلەمافیمنداڵە
ئاڵمانیەکاندەکردودەیگووت"پێویس����تە
نانی����انبدەن����ێتالەبرس����اننەمرن".یان

بەرگریلەمافیئەوکەسانەدەکردکەلەالیەندەوڵەتیئامریکاوبەبەهانەی
مەترس����یباڵوکردنەوەیرامانیکۆمۆنیس����تیدەسبەس����ەرکراب����وون.لەبەر
ئ����ەوەشکاتێ����ککەجەینبەرگ����ریلەمافیئەمجۆرەکەس����انەدەکرد،لەناو
خ����ۆیئامریکاداکەس����انێکهەبوونک����ەدژایەتیاندەکردوڕەقی����انلێیبوو.
بەالمئەودەیزانیکەڕێگایەککەگرتوویەتیەپێشرێگایەکیدرووستەوهەر
بۆیەشئامادەبوونرخەکەشیبدات!جەین،لەبەرامبەرقوورساییکێشەکان،
تاڵ����یڕووداوەکانودژایەت����ینەیارانیدابەچۆکدانەهات.ئازاریدەچێش����ت

بەالملەئاکامداتامیشیرینیسەرکەوتنیوەدەستدێنا.
لەس����اڵی1920زۆربەیکاتەکانیخۆیلەئاس����یاوئوروپابەس����ەربردو
وەکوونوێنەریڕێکخراوی"کۆمەلەیناونەتەوەییژنانبۆئاش����تیوئازادی"
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خەباتیدەکرد.
لەساڵی1930ئامریکاتووشیقەیرانێکیگەورەهاتبوو.لەمنێوەدابووکە
روانگەکانیجەینزۆرترلەجارانئاقاڵنەولۆژیکدەهاتنەبەرچاو.لەمسااڵنە
داجەی����نب����ەردەوامبوولەکارکردنلەناوەن����دیهالهاوسوهاوکاتیشلە
ژێرچاوەدێریوپش����تیوانیسەرۆککۆماریسەردەمیئامریکا"فرانکلیندی

رۆزڤێڵت"لەگەڵ"ئیدارەیخزمەتیگشتی"هاوکاریدەکرد.
جەینئادامزلەساڵی1935کۆچیدواییکردوتەرمەکەیلەناوتابووتێکدا
ب����ۆم����اوەیدووڕۆژانلەس����اڵۆنیهاڵه����اوسراگیراتابەه����ەزارانکەس
س����ەردانیبکەنوبۆدواترینجاربەپێش����کەشکردنیچەپکەگوڵمااڵوایی

لیبخوازن.
روانگ����ەکانوش����ێوازیکاروخەباتیئەمژنەتێکۆش����ەرەل����ەپێناومافو
دادوەری،هەت����ائێس����تاشنموونەیەب����ۆژنانیجیهانووانەیەک����ەبۆتەواوی

مرۆڤایەتی.
"ئالێن.ئێف.دەیویس"لەکتێبێکدابەناوی"قارەمانانیئامریکا"بەمجۆرەباس

لەکەسایەتیبەکاریگەریجەیندەکات:
"ئەوان����ەیکەبەش����وێنباش����ترکردنیژیانیخەڵکانیش����ار
وپێش����کەوتنیئاش����تینلەجیهاندا،پێویس����تەلەسەربنەمای

ئامانجەکانیجەینئادامزوهاوکارانیئەوتێبکۆشن!"
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دایان ئاربۆس
Diane Arbus
1923- 1971
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"پاتریس����یاب����اسوێ����رس"ل����ەکتێبێکداب����ەناوی"دای����انئارب����ۆسوێنەگری
بەناوبانگ"،وتەیەکیئەموێنەگرەوەبیردێنێتەوەکەگوتبووی:"زۆرینەیهەرە
زۆریخەڵ����ک،لەوەدەترس����ێنکەل����ەداهاتووداتووش����یڕووداویدلتەزێن
وکارەس����اتبن.ب����ەاڵممرۆڤەخوڵقێنەروگەورەکانهەرلەس����ەرەتاوەتاڵی

ژیانیانچێشتووە.ئەوانپێشترلەژیانئازموونیانوەرگرتووە."
دای����انئاب����ۆسبەهۆیکاریوێنەگ����ریولێکۆڵینەوەکانیتایبەتیبەڕێگای
فۆتۆگرافی����ەوەناوبانگ����یدەکرد.ئەمژن����ەوێنەگرەزۆرتروێن����ەیلەخەڵکانی
ئاس����اییوبەتایبەتیشلەکەس����انیکەمئەندام،دووانەکانیسەیروس����ەمەرە،
کەسانیوردئەنداموکوتولە،کوێرەکان،ژنانیقەڵەو،کەسانیڕووتوقووت
وهەروەهائەوپیاوانەیکەبەسوورکردنیلێو،لەبەرکردنیجلوبەرگیژنان
وش����ێوازەکانیدیکەیخۆرازاندنەوەالس����اییژنانی����اندەکردەوەوخۆیانبە
ژندەزان����ی،گرتووە.بەمش����ێوەیەبووکەوێنەکانیدایانئاربێسس����ەرنجی
هەم����ووخەڵکانیجیهانیبەرەوالیخۆیانراکێش����اوناووناوبانگیبەجیهان

"کامێڕاڤانی خەڵکانی بێ بەش"
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داباڵوبۆوە.
ش����ێوازیڕوانین����یدای����انئارب����ۆسبۆجیه����انوب����ەتایبەتبۆئ����ەمچینە
کۆمەاڵیەتیان����ەل����ەوێنەگرانیپێش����وویکەبەش����ێوەیکالس����یکس����ەرنجیان
دابوویەئەوان،جیاوازبوو.هەرئەمەشبووکەوێنەکانیدایانئابۆس،زۆرتر
بەخاتریشێوازیتایبەتیپۆرترەکانیلەجۆریدۆکیۆمێنت،دەبوونەمیوانی

ماڵیالیەنگرانیهونەروبەتایبەتیشالیەنگرانیفۆتۆگرافی.
دای����انئارب����ۆسلەش����ارینیۆیۆرکلەدای����کبوو.دایانمنداڵ����یدوویەمی
"داویدوگێرترودنمێرۆڤ"بووکەبەگش����تیئەمژنومێردەس����ێمندااڵیان
هەب����وو.باوک����یخاوەنیدووکانێکیفرۆش����تنیجلوبەرگیژنان����ەلەیەکێکلە
گەڕەکەکانیش����ارینیۆیۆرکبوو.ئەمجلوبەرگانەمۆدێڕنوس����ەرنجراکێش
بوونکەباوکیبەهاوکاریخەزووریخۆیکەپیاوێکیخەڵکیپۆلۆنیابوو،
وەدەس����تیاندەهێناودەیانفرۆش����ت.پیش����ەیباوکیدایان،کاریگەریلەسەر

کچەکەشیدانابوو.
دایانلەساڵی1940لەخوێندنگایپێشکەوتووی"فیلدستۆن"لە"برونکێس"ی
نیۆیۆرکخوێندنیدواناوەندیتەواوکرد.بەاڵملەجیاتیدرێژەدانبەخوێندن
لەزانکۆ،دەستیکردبەلێکۆڵینەوەلەسەرمۆدێلەکانیجلوبەرگولەتەمەنی
ه����ەژدەس����اڵەییدالەگەڵ"ئالێ����نئاربۆس"کەیەکێکبوولەکارناس����انیئەم

بوارەوڕێکالمیبۆدووکانەکەیباوکیدەکرد،زەماوەندیکرد.
داوابەدوایئەوەیکەدایانکامێڕایەکیوێنەگریبەدیاریلەهاوسەرەکەی
وەرگ����رت،خوولێکیپەروەردەیوێنەگرتنیلەالیوێنەگریناس����راو"بێرنیس
ئای����ۆت"ل����ەماوەیەکیکورتخایەنداتێپەڕکرد.دواتردایانوهاوس����ەرەکەی،
دەس����تیانکردبەلێکۆڵینەوەوخوێندنەوەلەس����ەروێنەگ����رەبەناوبانگەکانو
بەش����ێکل����ەئامانجەکانیئ����ەمکارەشدرێژەدانبووب����ەتەڕاحیوڕێکالمبۆ
جۆرەکان����یمۆدێل����یجلوبەرگ.ب����ەاڵمدوایماوەیەکوێنەگ����ریلێیانبووبە
حەزێکیس����ەربەخۆ.هەربۆیەشبەیەکەوەبەش����ێوەیپیشەییدەستیانکرد
بەکاریوێنەگری.دایانوێنەیدەگرتوهاوس����ەرەکەیبەش����یشووشتنەوە
وب����الوکردن����ەوەیوێنەکانیگرتبووەئەس����تۆ.بەمجۆرەب����ووکەدووبەدوو

دەستیانبەکارێکیبەرفراوانیوێنەگریکردبوو.
دوایماوەیەکلەس����اڵی1957،دایانلەمش����ێوازەکاریەماندووبوو.هەر
بۆیەدەس����تیلەکاریهاوبەشلەگەڵهاوس����ەرەکەیهەڵگرتوڕوویکردە
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وێنەگرتنلەخەڵکانیس����ەرش����ەقامەکانیش����ارینیۆیۆرک!ئەم����ەهەڵمەتێکی
بەرفراوان����یگرتنیوێنەکانیبەڵگەی����یودۆکیۆمێنتیبووکەدوابەدوایدیتنی
خوولێک����یوێنەگریت����روئەمجارەیانلەالیژنەوێنەگریئۆتریش����ی"لیزێت
مادێل،دەس����تیپێکردبوو.خوولێکیوێنەگریکەدووس����اڵیخایاندودایان
ئاربۆسیبۆڕووکردنەسەرشەقامەکانهاندابوو.دایانلەکاتێکدائەمکارەی
دەس����تپێکردکەپێش����ترشەرمیدەکردبەئاس����انیبچێتەسەرشەقامەکانو

وێنەیڕووخس����اریخەڵکبگرێت.بەاڵم
لەناکاوئەوترسەیشکاندبوو.

دای����انئارب����ۆسل����ەس����اڵی1960ل����ە
هاوس����ەرەکەیجودابۆوە.دواترلەگەڵ
دووکچەک����ەیخ����ۆی،ل����ەئاپارتمانێکدا
ژیانێک����یت����ازەیدەس����تپێک����رد.بەاڵم
دایانوهاوس����ەرەکەیلەگەڵئەوەش����دا
ک����ەلەیەکترج����وداببوون����ەوە،بەردەوام
پێوەندیەک����یدۆستانەش����یانپاراس����تو
هەم����ووکاتێ����کئالێنئارب����ۆسهاندەری

دایانبوولەپێناودرێژەپێدانبەکاریفۆتۆگرافی.ئەمدووکەسەبەکردەوە
لەساڵی1969بەتەواویلەیەکتردابڕان.

"کاترینلۆرد"لەکتێبێکدابەناوی"ژنانیبەرجەستەیئامریکا"،بەمجۆرە
باسیدایانئاربۆسدەکات:

"دای����انئاربۆس،ش����ێتوش����ەیدایس����ووژەکانیب����وو.دایان
ئ����ەمکەس����انەیک����ەب����ەه����ۆیتایبەتمەندیەکانیجەس����تەییو
دەرۆن����یونائاس����اییبوونیکردەوەکانیان،ک����ەمئەندامبوون
یانی����شڕووخس����اریخۆیاندەگۆڕن،بەکەس����انێکیدابڕاولە

پشتیوانیەکانیکۆمەڵگادەزانی."
لەروانگەیدایان،بۆوێنەئەمکەسانەیکەهەرلەکاتیلەدایکبوونەوەکوێر
ب����وونیانزۆرقەڵەو،ل����ەرادەبەدەرزەالموزەبەالحبوون،یانئەمپیاوانەی
کەئەدایژنانیاندەردێنا،لەشفرۆش����ەکانوئەمکەسانەشکەحەزیانلەخۆ
ڕووتکردنەوەبوو،بەش����ێکبوونلەکۆمەڵگاکەپێویس����تبووس����ەرنجیان
بدرێت����ێ.ه����ەربۆیەشئەوبەگرتنیوێنەیڕووخس����اروژیانیئەمکەس����انە،
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س����ەرنجیکۆمەڵگایبۆسەرئەمجۆرەکەس����انەرادەکێشاکەبەکردەوەیان
فەرامۆشکرابوونیانتەنانەتڕووبەڕوویبێڕێزیوگاڵتەدەهاتنەوە.

دای����انئاربۆستارادەیەک����یزۆرلەباریدەرۆنیەوەتێکەاڵویئەمخەڵکانە
ببوو.دایاندەیدیتکەئەمکەس����انەلەباریکەس����ایەتیەوەچەندەلەواقعو
راستیکۆمەڵگادوورنوچقەڵەشتێکیگەورەلەنێوانئەمتیپەکەسایەتیانەو
کۆمەڵگایئامریکاییهەیە.دایانلەساڵی1972لەبابەتێکیزانستیولەدوای

توێژینەوەیەکیزۆر،باسیلەمقەڵەشتەکردوبەمجۆرەینووسی:
"لەراستیدائەمقەڵەشتەلەنێواندووشتدادەبیندرێت:لە
الیەکئێوەوەکووکەس����ایەتیدەتانهەوێخەڵکهێندێکش����ت
ل����ەبارەیئێ����وەدابزاننولەالیەکیدیکەهێندێکش����تهەیە
ک����ەئێ����وەدەتانهەوێتەنی����اخۆتانبیزاننول����ەچاویخەڵکی

وەشارن."
لێرەدامەبەس����تیدایانئەوەبووکەئەمتیپ����ەتایبەتیانەیکەئەووێنەیانی
دەگ����رت،بەپێچەوانەیزۆرینەیخەڵکانیئاس����ایی،نیش����اندەدەنکەچینو
چی����انل����ەدڵودەرۆندای����ە.ل����ەکاتێکداکەخەڵکان����یئاس����اییکۆمەڵگازۆر
جارانویستەکانیدەرۆنیخۆیاندەشارنەوەوتەنانەتبۆپاراستنیرواڵەت،

ویستەکانیدەرۆنیخۆشیانسەرکوتدەکەن.
دای����انلەگەڵس����ووژەکانیب����ەرادەیەکدەبووبەرەفێقودۆس����تکەئەم
کەس����انەگەلێ����کجارانبەئاس����انیئی����زنودەرفەتیوێنەگریانپێ����دەداولە

بەرامبەرکامێڕاکەیرادەوەستان.
دایانلەساڵەکانی1963و1966،دووخەاڵتیبورسی"کاگینهام"یبردەوە
ولەنێوانسااڵنی1965تا1971لەخوێندنگای"ۆارسۆنێز"کەخوێندنگایەکی
تایبەتەبەکاریتەراحیکردبوو،هاوکاتیشلەزانکۆی"نیوهاپشایەر"وانەی

گوتەوە.
لەس����اڵی1970تا1971بەش����ێوەیتایبەتیوانەیفۆتۆگرافیووێنەگری
دا.لەهەمانکاتدابۆگۆڤارەکانی"سکوایەر"و"هارپێزبازار"وێنەیئامادە
دەک����رد.لەس����اڵی1960دابووکەوەکوووێنەگرلەن����اووێنەگرانیئامریکایی
داڕۆژب����ەڕۆژناوبانگ����یزیادت����ریدەردەکرد.بەتایبەتی����شدوایئەوەیکە
پێش����انگایەکیل����ەوێنەکانیخ����ۆیلەس����اڵی1967لە"م����ووزەیهونەرەکانی

مۆدێڕن"پێکهێنا،گەلێکالیەنگروپەیڕەویپەیداکرد.
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دواترینس����ووژەیەککەدایانکاریلەسەرکرد،بابەتی"دواکەوتووەکانی
هزری"بووکەدایانئەمکەس����انەیبە"ئەوپەڕیپاکیوبێتاوانی"وەس����ف

دەکرد.
دایانئاربۆس،لەس����اڵی1971ولەتەمەنیچلوهەش����تساڵەییدا،خۆی
کوشت.دوابەدوایمردنیدایان،جارێکیترولەموزەیهونەرەکانیمۆدێڕن،
پێش����انگایەکل����ەبەرهەمەکان����یفۆتۆگرافیدای����انبەیادیئ����ەوکرایەوەوبە

هەزارانهەزارکەس،بەیادیئەوڕوویانلەمپێشانگایەکرد.
دایانئاربۆسبەوێنەکانیجیالەوەیکەبەرهەمیهونەریئافراند،هاوکات
هەستیهاودەردیوهاوسۆزیمرۆڤانەیبۆکەسانێکلەناوخەڵکداوروژاند
کەپێش����تربەچاویسووکیاننەخۆشچاویانلێدەکرا.بەاڵمدایانهەوڵی
داکەنرخیئینس����انیبەمکەس����انەبداتوخەڵکیشڕێزیانلێبگرن.گەلێکلە

بەرهەمەکانیفۆتۆگرافیدایان،ڕاچڵەکێنەروهاوکاتوشیارکەرەوەن.
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ژاندارک
Joan Of Arc 
1412-1431
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ژان����دارک،ژنێک����یپی����رۆزوقارەمانینەتەوەییگەلیفەرانس����ەیەکەوەکوو
"ژان"خەڵکی"لووێرن"وهەروەها"خاتوونئۆرلێئان"یانزۆریشبەس����ادەیی
وەک"خاتوون"ناوزەدکراوە.ژاندارکلەسەردەمێکدالەدایکبووکەشەڕو
کوش����تاروخوێنڕشتنسەرتاس����ەریواڵتەکەیگرتبۆوە.شەڕوکوشتارێک
کەبووەهۆیگیانلەدەستدانومردنیهەزارانکەسکەوەک"مەرگیڕەش"

پێناسەدەکرا.
س����ەربازانیواڵت����یئینگلیسبەهاوکاری"بورگاند"یەکان،ش����اریپاریس����ی
پایەتەختیفەرانس����ەیانداگی����رکردبوو.ئینگلیسهەروەهالەس����اڵی1412ش،
هەرێمەکانیباکوریڕووباری"لووار"یانبەتەواویداگیرکردبوو.فەرانسەیەکان
کەپەیتاپەیتاتێکدەشکان،لەبەرامبەرئەرتەشیئینگلیستوانایخۆراگرییان
نەمابوو.ئەوانبەبێڕێبەروسەرکردەمابوونەوەوهێزوتوانایبەرەنگاری
کردنوپێکهێنانیئەرتەشێکیتازەیاننەمابوو.ئیترپادشایەکلەفەرانسەدا
نەمابووکەوەکجارانخەڵکانیئەمواڵتەیەکبخاتەوەوبۆسەرلەنوێساز

" ئەو ژنەی فەرانسەی ڕزگار کرد"
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کردنەوەوئاوەدانینیشتیمانفەرماندەربکات.
چاڕڵیشەشەملەساڵی1422مردبوو.ئەمپادشایەدووساڵبەرلەمردنی
ناچارکرابووکە"هێنریپێنجەم"یئینگلستان،وەکووجێگروخاوەنمیراتی

خۆیرابگەیەنێت!
بەمجۆرەبووکەلەواڵتیفەرانس����ەپادش����ایەکیفۆڕماڵیتەبەناوی"هێنری
پێنجەم"دەس����ەاڵتیبەدەس����تگرتبووکەئەویشکۆمەڵێکمرۆڤیخەیاڵماڵو
ناالیق،لەسەرناویوەزیروراوێژکاردەورەیانتەنیبوو.لەوەهاقۆناغێک
دابووکەخەلکیفەرانسەپێویستیانبەقارەمانێکوڕزگاریبەخشێکهەبوو.
بەالمس����ەرنجراکێش����ەکەقارەمانیئەمجارەیگەلیفەرانس����ەبەپێچەوانەی
ج����ارانپیاوێکیڕەش����یدیخ����اوەندەرەج����ەوئازموونیکاریئەرتەش����یو
چەک����دارینەب����وو،بەڵک����ووکچێکیهەژاریس����ادەیدێهاتیبووک����ەتەنانەت
س����ەوادیخوێندنونووس����ینینەبوو!ژنێککەبانگەش����ەیدەک����ردکەگۆیا

پێوەندیراستەوخۆیلەگەڵخوداهەیەولەئەوفەرمانوەردەگرێت!
ژاندارکلەقەراغشاریلووێرنگەورەبوو.ژاندارکسێیەمینمنداڵی"ژاک
دارک"بووکەبەگشتیپێنجمنداڵیهەبوو.باوکیپیاوێکیمەزهەبیوخاوەن
ئیم����انب����ووکەلەناوچەکەیخۆیاندابەکەس����ێکیپاکوش����ەریفناوبانگی
دەرکردبوو.باوکیژاندارکهاوکاتبەهۆیئەومتمانەیەیکەپێیدەکرا،لە
الیەنفێئۆدالودەرەبەگەکانیناوچەکە،کرابوویەبەرپرسیاریکۆکردنەوەی

ماڵیاتولەالیەنهەمووکەسێکەوەڕێزیلێدەگیرا.
ژاندارکتەمەنیمنداڵیخۆیبەفێربوونیکاریچێشتلێنان،ئاگاداریلە
منداالنیتر،کشتوکاڵلەمەزراوهەروەهاخزمەتیمەزهەبیتێپەڕكردبوو.
دایکیژاندارکواتا"ئیزابێل"کەئەویشکەسێکیئیمانداروخاوەنبڕوایدینی

وئایینیبوو،لەمبوارانەدامامۆستایسەرەکیبوو.
خەڵکانیلووێرنکەلەوبەریچۆمی"موزێل"دەژیان،هاوڕێلەگەڵخەڵکانی
ش����اری"بورگاندی"بەخەڵکانێکیزۆرواڵتپەروەرووەفاداربەئامانجەکانی

فەرانسەدەناسران.
هێندێکجارانمندااڵنیگوندەکانیهەرێمەکە،دەستیاندەکردبەهاویشتنی
بەردبۆس����ەرجیرانەکانی"لۆوێرن"یخۆیانولەگەمەوکاییەکانیخۆیاندا،

دەوریسەربازانیفەرانسەیاندەگێڕا.
"ویتاساکویلوێست"لەکتێبیژیاننامەیژاندارکداکەخۆینووسیویەتی
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بەمجۆرەباسلەکەسایەتیئەمژنەقارەمانەدەکات:
"ژاندارک،کچەدێهاتیەکیسادەوئاساییبووکەهەمووکاتێک
هەوڵ����یدەدالەبەرامبەرئاس����تەنگیەکانیژی����اندابەرەنگاری

بکاتوبەگشتیکەسایەتیەکیخارابوو."
نووسەریبەناوبانگیئینگلیسی"چارڵزدیکێنز"بەجۆرێکیدیکەولەکتێبێکی
خۆیدابەناوی"بەس����ەرهاتیمنداڵێکیئینگلیس����ی"باسلەکەس����ایەتیژاندارک
دەکاتودەڵێت:"ژاندارک،کچێکیخەیااڵتیوپەرێش����انبووەکەبەردەواملە
ناوکلیساکانچۆکیداکوتاوەودەستیکردووەبەدۆعاکردنوپاڕانەوە!".

ژمارەیەکیترلەنووسەرانیژیاننامەیژاندارکبەهەمانشێوەباسلەوە
دەک����ەنکەژاندارکل����ەتەمەنیمنداڵیدابەردەواملەناوکلیس����اکاندابووەو
خەریکیدۆعاکردنوپاڕانەوەبووە.بەگشتیبەمجۆرەیکەمێژوونووسان
دەیگێڕنەوە،ئاش����کرادەبێکەژاندارککیژۆڵەیەکیوشیاروتێگەیشتووبووە

کەئاستیخەیاڵیلەکەسانیتربەهێزبووە.
ژاندارکلەتەمەنیدوازدەساڵەییەوەرایگەیاندکەهێندێکدەنگوپەیامی
تایب����ەت،راس����تەوخۆلەالیەنخ����ودادەگاتەگوێی!گوێیل����ەدەنگیهێندێکلە
کەس����ایەتیەپی����رۆزەکانلەوێنەی"س����ەنتمیکائیل،س����ەنتکاترینوس����ەنت
مارگرێت"دەبێتوهەمووئەمدەنگانەلەگوێیدادەزرینگێنەوەوپێیدەڵێن:
"ژاندارک،ئەوەتۆیئەمکەسەیکەدەبێواڵتیفەرانسەلەدەستیداگیرکەرانی
ئینگلیس����یڕزگاربکەیوهاوکاتیشدەبێدڵنیابیلەوەیکەپادشایەکینوێ
تاجیپادش����ایەتیلەفەرانس����ەلەسەردەنێ!".ژاندارکجیالەمانەبانگەشەی
ئەوەیدەکردکەئەمدەنگانەپێیدەڵێنکەپێویستەپرچەکانیکورتبکاتەوە،
جلوبەرگیپیاوانەلەبەربکاتوشەمش����یریش����ەڕبگرێتەدەس����ت!ژاندارک
ب����ەدرێژاییدەورانیمنداڵیخۆیباس����یلەوەک����ردووەکەگوێیلەمدەنگو

پەیامانەیەودەبێتبەزووییجێبەجێیانبکات!
ل����ەبارەیئ����ەمدەنگانەداگەلێ����کڕوانگەیجیاوازهەی����ە.هێندێککەسبە
تەواویرەتیدەکەنەوەوبڕوایانبەوەنییەکەژاندارکگوێیلەوەهادەنگێک
بووبێت.کەس����انێکهەنکەبەهۆیتوندرەویمەزهەبیپێیانوایەکەخودا
هەرلەس����ەرەتاوەژاندارکیبۆڕزگاریفەرانس����ەهەڵبژاردووەودەبوایەبەم
ج����ۆرەشپەیامیخۆیپێیگەیاندبا.کەس����انێکیشهەنکەپێیانوایەژاندارک
بەراس����تیلەهزریخۆیداگوێیلەمدەنگانەبووەوئەمەشبەهۆیحاڵەتی
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عیرفان����یژاندارکوباوەڕمەندیئەوبووەکەتێکەڵبەخەیالیبەهێزیبووە،
بەجۆرێککەخۆیئیمانیبەبیستنیئەمدەنگانەهەبووە.

"ساکویلوێست"دەنووسێت:"ژاندارککەسێکیپێداگر،بێسەبروهێندێک
جاری����شتووڕەوتەوس����نبوو!"هاوکاتل����ەزمانژاندارکەوەدەڵێت:"بەمن
دەڵێ����نکەنابێجلوبەرگیژن����انلەبەربکەم،بەڵێ،منی����شجلوبەرگیژنانەم
داکەندووەوناشمهەوێجارێکیترلەبەریانبکەمەوە.بۆرابواردنوکارەکانی
پێوەندیداربەژنان،ژنانیدیکەزۆرن!".

بەگش����تیژاندارکدەیهەویستکچێکی
جی����اوازبێتلەکچانیترونەیدەویس����ت
ک����ەوەک����ووکیژۆڵەیەکیس����ادەیگوندی
ژان����دارک، 1429 س����اڵی ل����ە بمێنێت����ەوە.
ل����ەدوایدانوس����تاندنێکیزۆرل����ەگ����ەڵ
کاپیتان"رابێ����رتدۆبۆدریکۆ"فەرماندەی
هێزەکانیچەکداریجێگریراس����تەقینەی
پادش����ایفەرانس����ە،ناوب����راویرازیکرد
ک����ەدەرفەتیچاوپێکەوتنیلەگەڵجێگری
فەرانسەپادشا"چاڕل"یبۆبڕەخسێنێکە

لەکۆشکی"شینۆن"دەژیا!
ژان����دارکبەلەبەرکردن����یجلوبەرگێکی
پیاوانەوهاوڕێلەگەڵش����ەشکەس����ان،
چوونەناوئەمکۆش����کە.لەوێدابووکەژاندارکتوانیبەهێزیقس����ەکانیو
کەس����ایەتیخۆی،کاریگەریەکیوالەس����ەرشاڕڵدابنێتکەئەویشبێتەسەر
ئ����ەوقەناعەتەیکەژاندارکراس����تەوخۆپێوەندیل����ەگەڵخوداهەیەودەنگی
خودایپێدەگات!بەالملەگەڵهەمووئەمانەشدا"شاڕڵ"فەرمانیداژاندارک

لەالیەنکەشیشەکانی"پواتیە"تاقیبکرێتەوەوئازموونبکرێت!
هەردوابەدوایئەوەیکەئەمکەشیشانەدانیانبەوەداناکەژاندارکژنێکی
ئاسایینییەولەباریئیمانوکەسایەتیئایینەوەزۆرلەسەرەوەیە،ژاندارک
باش����ترلەناوکۆش����کداجێگەیکردەوە.لێرەدابووکەژاندارک،کەس����ێکیبە
ناوی"دۆنۆا"،کوڕیناڕەوای"لوئیئۆرلێئان"کەلەراس����تیداوەکبیژووی
"ئۆرلێئان"دەناسراتوانیهانبداتبۆئەوەیکەهێرشبکاتەسەر"ئۆرلێئان"
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کەئەوکاتلەالیەنئینگلیسیەکانەوەداگیرکرابوو.
لەگەڵدەس����تپێکردنیئەمش����ەڕانەداب����ووکەژاندارکزۆرن����اویپێدرالە
وێنەی"س����ەربازژاندارک"و"کاپیتانژاندارک"!لەمشەڕانەداژاندارکخۆی
قارەمانانەبەش����داریکردوهەمووکاتێکبەڕێنوێنیوهاندانیسەربازەکان،
هێز،ئیڕادە،ش����ەهامەتوئازایەتیلەخوێنیئەواندادەورووژاند.بەمجۆرە

بووکەخۆیبووبەفەرماندەیەکیئازایمەیدانەکانیشەڕ!
"ئالیسبوکان"لەکتێبێکدابەناوی"ژاندارکوژیانەوەیفەرانسە"بەمجۆرە
باسلەتواناییەکانیچەکداریژاندارکدەکات:"ژاندارکلەش����ەڕداکەس����ێکی
کارزانوب����ەتوان����ابوو.ه����اوکاتلەبواریچۆنیەت����یهەڵگرتن،کۆکردنەوەو
جێبەج����ێکردن����یکەرەس����تەکانیجەنگیل����ەوێنەیخەنج����ەرونەیزەکانو
لەبواریفەرماندەییکردنوبەڕێوەبردنیس����ەربازەکاندا،کەس����ێکیلێهاتوو

بوو."
لەدوایمانگیمایساڵی1429وسەرلەنوێگرتنەوەی"ئۆرلێئان"کەهەموو
ک����ەسبەموعجیزەیوەس����فدەک����رد،ژاندارکوش����ەڕڤانەکانی،بەدرێژایی
چۆمی"لۆوار"دەس����تیانکردبەگرتنەوەییەکلەدواییەکیسەربازگەکانی
ئینگلیسیوهێزەکانیدوژمنیانتێکشکاند،یانیشناچاریانکردنلەپاشەکشە

بکەن.
دوات����رژان����دارک"چاڕل"یهانداکەلەس����ەرناوی"چاڕل����یحەوتەم،تاجی
پادش����ایەکیسەرتاس����ەریواڵتیفەرانس����ەلەس����ەربکات!بەه����ۆیهاندانی
ژان����دارکب����ووکەچاڕڵئ����ەمکارەیقەبوڵک����ردوخۆیب����ەچاڕڵیحەوتەم
ناس����اند.بەدرێژاییڕێوڕەس����میتاجنان����ەوە،ژاندارکلەگەڵپادش����اینوێی
فەرانس����ەبوو.ئەمەشوەکئەوپەڕیس����ەردەمیخۆش����بەختیوسەرکەوتنی

ژاندارکدەزاندرێت.
لەمانگیسێپتامبریساڵی1429ژاندارکهەوڵیداشاریپارسبگرێتەوە،

بەاڵملەمهێرشەداسەرنەکەوت.
ل����ەبەه����اریس����اڵی1430کاتێ����کک����ەدەیهەویس����تل����ەبەرامبەرهێرش����ی
داگیرکەرانلە"کامپیئاین"بەرگریبکات،لەالیەنخەڵکانیهەرێمیبورگاندی
دەستبەس����ەرکرا!ژاندارکویس����تیهەڵبێت،بەاڵمجارێکیدیکەبەدیلگیراوە
ودواتری����شوەک����وودیاریپێش����کەشبەهێزەکانیئینگلیس����یک����راکەتینوو
ب����ەخوێنیژان����دارکبوونودەیانهەویس����تبەهەرش����ێوەیکبیکوژن.بەاڵم
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ئینگلیزییەکانکەنەیاندەویستراستەوخۆلەسەرناویخۆیانوەکوونەیاری
گەلیفەرانس����ەژاندارکبکوژن،ئەمکچەقارەمانەبەدیلگیراوەیانرادەستی

دادگایەکیئایینیلەکلیسای"روان"کرد!
ژان����دارکزۆربەجەس����ارەتوئازایەتیەوەلەدادگاک����ەدابەرگریلەخۆی
کرد،بەاڵمدادگابەتۆمەتگەلێکیوەک"جادوگەریوسیحربازی،لەبەرکردنی
جلوبەرگیپیاوانەوس����ووکایەتیکردنبەکلیس����ابڕیاڕیمەرگیبەسەرژان

داسەپاند.
ژاندارکیانبەتاوانبارزانیولەڕۆژی30مانگی1431لەبازاڕگەی"روان"

لەدارێکیانبەستەوەوبەزیندووییسووتاندیان!
دەڵێنگۆیائەوجەالدەیکەئاگریلەجەستەیژاندارکبەردابووگوتبووی:
"منزۆردەترس����ێمکەبەهۆیس����ووتاندنیژنێکیپیرۆز،خۆملەناوئاگری

دۆزەخدابسوتێم!".
بەاڵملەوبەرەو"چاڕلیحەوتەم"هیچهەوڵێکیبۆڕزگارکردنویارمەتیدانی

ژاندارکبەڕێگایوتووێژیاندانیپارەوپووڵئەنجامنەدا.
"بارب����اراتاچمەن"لەکتێبێکیخۆیدابەناوی"ئاوێنەیدوورەدەس����ت"لەو

بارەیەدابەمجۆرەینووسیوە:
"رەنگەتەنیالەبەرئەوەیکەپادش����ایفەرانس����ەپێیش����ەرم
ب����ووەکەواکیژۆڵەیەکیدێهات����یدەوریهەبووەلەپێگەیاندن
وس����ەرلەنوێوەدەستخس����تنەوەیتاجوتەختیپادشایەتی،
پێیباش����تربووەکەبەهەرجۆرێکبێتبمرێتوئەمهەستی
سووکایەتیوکەماس����یەشکەبەمهۆیەهەستیانپێدەکرد،لە

گەڵمردنیئەوکۆتاییپێبێت!"
لەگەڵهەمووئەمانەش����داش����اڕلیحەوتەم،چەندینس����اڵدواترولەساڵی
1456،لەدادگایەکیفەرمایش����یداکەبۆبەرگریکردنلەگیانوکەس����ایەتی
ژاندارکوەڕێیخستبوو،حوکمیدادگایەکیپێشوویبەتاڵکردەوەکەبڕیاڕی
س����ووتاندنیژاندارکیدابوو.ئەگەرچیئیترژاندارکزیندوونەبوو،بەاڵمبەم
جۆرەش����اڕلیحەوتەمهەولیداسپاس����یخۆیپێش����کەشبەمکچەقارەمانە
بکاتکەئەرتەش����یداگیرکەریئینگلیسیلەزۆرشوێنانتێکشکاندوجارێکی
ترش����کۆیدەس����ەاڵتیفەرانس����ەیلەزۆربەش����یئەمنیش����تیمانەداگیرکراوە

گەڕاندبوویەوەبۆفەرانسەویەکان.
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ژاندارکلەساڵی1909لەالیەنپاپ،وەکووکەسێکیبێتاوانراگەیەندراو
لەساڵی1920بەفەرمیلەالیەنکلیساوە،چووەناوڕیزیژنانیقەددیسەو
بەیەکێکلەژنانیپیرۆزیئایینیناسێندرا.ژیانوکەسایەتیژاندارک،گەلێک
ئەفس����انەیقارەمانیەتیبۆس����ازکراوە،گەلێککەسژیاننامەکەیاننووس����یوە،
هەڵبەس����تیبۆنووس����راوە،کراوەتەچیرۆکوڕۆمانوفیلموشانۆ،هاوکات
گەلێکنیگاریلێکێش����راوەتەوەوگەلێکپەیرەکەیبۆداتاش����راوە.نموونەی
ئەمش����انۆیانەشانۆنامەینووس����ەریبەناوبانگیئاڵمانی"بێرتوڵتبرێشت"و

نموونەیئەمفیلمانەشکەلەسەرژاندارکسازکراوە،ئەمانەن:
ژان����دارک،بەرهەم����یدەرهێن����ەرکارڵتێ����ۆدۆردرای����ەل،1928.ئ����ەمفیلم����ە

بێدەنگە
ژاندارکلەناوئاگر،بەرهەمیدەرهێنەرڕۆبێڕتۆڕۆسۆلینی،1954

ژاندارک،بەرهەمیدەرهێنەرڤیکتۆرفلیمینگ،1948
ژاندارک،بەرهەمیدەرهێنەرکریستیەندەرگێ،1999

بەسەرهاتیژاندارک،بەرهەمیدەرهێنەرلوکبێسۆن،1999
راس����تەک����ەژان����دارکنەیتوانیبەتەواویئینگلیس����یەکانتێکبش����کێنێ،بەالم
خەب����اتوتێکۆش����انودەوریڕێبەرایەت����یوفەرماندەییژاندارک،ڕووحیەی
داگیرکەران����یتێکش����کاندوجەس����تەوگیانیئەوانیخس����تەل����ەرزەوە.ئەمەش
کاریگەریەکیگەورەیلەپاشەکش����ەییەکجاریئینگلیسیەکانداهەبووکەلە

ساڵی1435بەتەواویئۆردوگاکانیفەرانسەیانبەجێهێشت.
ش����وێنوپێگەیژاندارکلەگەڵکامەچینیکۆمەاڵیەتیوتاقموگرووپی

سەردەمیخۆییەکیدەگرتەوە؟هیچکام!
لەراستیدائەمەکەسایەتیەکیتایبەتبووکەهەروەک"تاچمەن"دەڵێت:

"ژاندارکتەنیابەوجۆرەدەخرێتەناوبازنەیپێناسەکردنەوە
کەئەوپێویس����تیەکیس����ەردەمبوو.ژان����دارکواڵمێکبووبۆ
داخوازەکانیسەردەمیخۆی.س����ەردەمپێویستیپێیهەبوو،

ئەویشهاتوواڵمیدایەوە."
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هانا ئارنت
Hannah Arendt
1906- 1976
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ستێفانکۆلدمەنلەڕۆژنامەیواشێنتۆنپۆست،لەبابەتێکداسەبارەتبە
هانائارنتبەمجۆرەینووسیوە:

"لێکدان����ەوەوش����ڕۆڤەکانیقووڵ����یهان����ائارن����تل����ەب����ارەی
توتالیتاری����زم،دێمۆکراس����ی،کێش����ەوپرس����ەکانیکۆمەڵ����گای
کۆمۆنیس����تی،هۆکارەکانیس����ەرهەڵدانوش����ۆڕشوخوڵقانی
س����یماوڕەنگەکان����یسیاس����ی،بەش����ێکنل����ەوبابەت����ەگرینگە
نووس����راوانەیکەبۆباش����ترتێگەیش����تنلەمێژوویسیاس����ی

سەردەم،خوێندنەوەیانبەتەواویپێویستە."
هانائارنت،وەکوویەکێکلەسیماهەرەبەرچاووناسراوەکانیتێۆریسیەن
لەس����ەدەیبیس����تەمناس����ێندراوە.بەش����یکلەبەرهەمەکانیهانائارنتبریتین
لەمان����ە:"ڕەگەکان����یس����تەمکاریوتوتالیتاری����زم"،هەلومەرجەکان����یمرۆڤانە"،
ئاش����مەنلەئۆرش����الیم"و"لەبارەیشۆڕش"،کەئەمکتێبانەلەقۆناغێکیزۆر
دژواریش����ەڕیجیهانیدوویەمودوایئەمش����ەڕە،نووس����راون.ئەمکتێبانە

" گەورەترین ژنی 
فەیلەسوفی سەدەی بیستەم!"
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بەرهەمگەلێک����نلەبواریمێژوویسیاس����یوفەلس����ەفەیسیاس����یداوهەتا
ئێستاشخوێندنەوەیانبەکەڵکەوهەرتازەماون.

"هان����ا"لەش����اری"هانۆڤێر"یواڵتیئاڵمانلەدایکب����ووە.کچیئەندازیارێک
ب����ووەب����ەناوی"پ����ۆلئارنت"ودایکیش����یب����ە"مارتاکۆهێنئارنت"ناس����راوە.
باوکیلەس����اڵی1910مردووەوحەوتس����اڵدواترجارێکیتردایکیمێردی

کردووەتەوە.
هان����اهەرل����ەتەمەنیمنداڵیەوەکچێکیزۆرژی����روزانابوو.بەرلەوەیکە
خوێندنیس����ەرەتاییوتەنانەتپێشس����ەرەتاییدەس����تپێبکات،بەباش����ی
خوێن����دنونووس����ینەوەیدەزان����ی.دوایئ����ەوەیکەلەقووتابخان����ەلەالیەن
مامۆستایوەرزشوبەتاوانیشێواندنی
ئاسایش����یمندااڵنیناوپۆلەکەیاندەرکرا،
دەس����تیکردب����ەخوێندنەوەیەکیبەرباڵو
وبەه����اوکاریمامۆس����تایەکیتایبەتیلە
ماڵیهانادەرس����یپێدەگووتەوە،خوێندنی
دواناوەندیش����یت����ەواوکرد.هانالەس����ەر
کالسەکانیوانەیزانکۆیشاری"بێرلین"
ئام����ادەدەب����وو،بەرلەوەیک����ەبچێتەناو
زانک����ۆ.لەوێگوێیلەوان����ەکاندەگرتو
خۆیب����ۆئازموونەکانوچوونبۆزانکۆ
ئامادەت����ردەک����رد.هانائارنتل����ەزانکۆی
"مارب����ۆرگ"ب����ۆیەکەمی����نج����ارل����ەگەڵ
فەیلەس����وفیبەناوبانگ����یئالمان����ی"مارتین
هایدگێ����ر"ئاش����نابوو.بەه����اوکاریهادگێربووکەدەس����تیک����ردبەخوێندن
وخوێندن����ەوەل����ەب����واریفەلس����ەفەودوایماوەیەکیکورتخای����ەن،واتاتەنیا
دوایش����ەشمان����گخوێندنلەزانک����ۆی"فریبۆرگ"،خ����ۆیگەیاندەزانکۆی
"هایدلبێرگ".لەویبووکەمامۆس����تایەکیزانکۆبەناوی"کاڕلجاسپیرس"کە
ئەویشیەکێکەلەفەیلەسوفەکانیبەناوبانگیسەدەیبیستەم،تواناییەکانیهانا
ئارنتیبۆدەركەوتوهەموەکمامۆس����تاوهەمیشوەکووباوکیدوویەمی

هانائارنت،دەستیکردبەگوتنەوەوانەوهاوکاریکردنیهانا.
لەژێرچاودێریوبەهاوکاری"کاڕلجاسپێرس"،هانائارنتتێزیدۆکتۆرای
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خۆیلەسەرناوی"ڕوانگەوتێگەیشتنیسەنتئاگۆستینلەبارەیئەوین"لە
سالی1929کۆتاییپێهێناوتوانیدۆکتۆرایفەلسەفەوەدەستبخات!

بەمش����ێوەیەدووفەیلەس����وفیبەناوبانگیئاڵمانی"هایدگێر"و"جاسپێرس"
توانیانهانائارنتبەرەوجۆرێکڕوانگەی"ئۆمانیست"یو"ئێگزیستانسیالیست"ی

هانبدەن.
هانالەس����اڵی1933دەستیکردبەنووسینیبیۆگرافی"راحلوەرنهاگێن"
کەبەرپرس����یارییەکێ����کلەکۆڕەکان����یئەدەبیجوولەکەکانیش����اریبێرلین
بووەلەس����ەدەیهەژدەیزایینی.هەرلەوس����ەردەمەدابووکەدەستیکردبە
کۆکردنەوەیکۆمەڵێکبەڵگەیلەدژیئاڵمانیەکانکەهەڵس����وکەوتیخراپو
نالەباری����انلەگ����ەڵجوولەکەکانیئەموالتەداهەب����ووە.هانابەوکارەیوبە
هۆیئەوەیکەکۆمەڵێکدۆستیجوولەکەیهەبوو،لەالیەنپۆلیسیگێشتاپۆ
دەسبەس����ەردەکرێوهەفتەیەکدوایئازادبوونیلەزیندان،یەکس����ەرخۆی
دەگەیەنێتەفەرانسەولەشاریپاریسنیشتەجێدەبێت!.لەوێلەناوەندنێکی
مرۆڤیوخزمەتکاریدەستبەکاردەکات.ئەمناوەندەشوێنێکیتایبەتبوو
ل����ەپێن����اویارمەتیدانیئ����ەومنداڵەجوولەکانەیکەلەواڵتان����یئوروپاییدابێ

کەسوتەنیامابوونەوەوئەوانیانبۆوالتیئیسرائیلرەوانەدەکرد.
هانالەس����اڵی1940،مێردیبە"هانریشبلوخێر"کارناس����یبواریمێژووی
هوونەرکرد.ماوەیەکیزۆرلەزەماوەندەکەیانتێنەپەڕیبووکەهەردووکیان
لەدووزیندانیجیاوازیئاڵمانینازیلەباش����ووریفەرانس����ەکەئەوکاتلە
الیەنهێزەکانیهیتلیرداگیرکرابوو،دەسبەسەرکران.هانائارنتومێردەکەی
هەرلەسەردەمیداگیرکردنیفەرانسەبەدەستیئاڵمان،توانیانخۆیانرزگار
بکەنولەزیندانهەڵبێن.لێرەدابووکەهاناومێردەکەیهاوڕیلەگەڵدایکی

هانا،خۆیانگەیاندەوالتیئامریکاومافینیشتەجێبوونیانپیدرا.
لەساڵی1940،هاناوەکووسەرراستکەرەوەهەڵەکانیئەدەبیلەنووسینی
کتێب����ەکانبەرل����ەبالوبوونەوەی����انکاریدەکرد.هاوکاتهانا،بەرپرس����یاری
"کۆنفرانس����یپێوەن����دیجوولەکەکان"وبەرپرس����یاریبەش����یپراکتیزەکردنی
"س����ەرلەنوێس����ازکردنەوەیفەرهەنگوکولتوریجوولەکە"بوو.هاوکاتلە

گەلێکڕۆژنامەوگۆڤاریئەوکاتەدا،گەلیکبابەتیباڵوکردەوە.
س����اڵی1950،ب����ووبەهاووالتیئامریکاوس����اڵێکدوات����رکتێبێکیبەناوی

"ڕەگەکانیتوتالیتاریزم"باڵوکردەوە.
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ئ����ەمکتێبەپێگەیهان����ائارنتیزۆرترلەجارانلەن����اوکۆمەڵگایئامریکاو
ب����ەتایبەتچین����یڕووناکبیروبیرمەندەکانپتەوکردوس����ەلمێنەریئاس����تی
ب����ەرزیتواناییەکان����یهزریوروانگەکان����یهانائارنتبوو.ل����ەمکتێبەداهانا
ئارنتپرس����ەکانیوەککۆمۆنیس����م،نازیس����م،مەس����ەلەیدەوڵ����ەتنەتەوەلە
س����ەدەیهەژدەهەموکێش����ەکانیچینایەتیلەکۆمەڵگاوهەروەهابابەتەکانی
دژەجوولەکەییودژەئامپریالیس����تیبەباش����یتاووتوێکردووەوڕەگەکانی
ئ����ەمبیرۆکەوڕووداوانەیبەوردیپش����کنیوە.ئەمکتێب����ەیەکێکەلەیەکەمین
وبەنرخترینکتێبەکانکەلەدوایش����ەڕیجیهانیدوویەمولەس����ەربابەتی
توتالیتاریس����موزۆردارینووسراوەوکاریگەریەکیزۆریشیلەسەرهزرو

رامانیخوێنەرانیهەبووە.
دوویەمینکتێبیسەرنجراکێشوبەنرخیهانائارنت،کتێبێکیبووبەناوی
"هەلومەرجیمرۆڤیانە".ئەمکتێبەلەساڵی1958باڵوبۆتەوەوتوێژینەوەیەکە
لەبارەیسنوورەکانیتاکەکەسیوکۆمەالیەتیئازادیوبایخەکانیئەخالق.
ل����ەس����اڵی1961ڕۆژنامەی"نیۆیۆرکێر"بەفەرمیهان����ائارنتیناردەوالتی
ئیسرائیلولەشاریئۆرشاڵیمراپۆڕتێکیلەسەربابەتیدادگاییەکانی"ئادۆڵف
ئایشمەن"کەیەکێکبووەلەبەرپرسیارەمیلیتاریستەکانیئاڵمانینازی،ئامادە
ک����رد.هاناهەرجارەوچەندبابەتیبۆب����اڵوکردنەوەدەناردەوەئامریکاولە
ک����ۆیئەمبابەتانەکتێبێکیبەناوی"ئایش����مەنلەئورش����الیمیانراپۆڕتێکلە

کردەوەدزێوەکان"پێکهێنا،کەئەمکتێبەشلەسالی1963باڵوکراوە.
هانائارنتلەس����ەرئەوباوەڕەبووکەخودیئایشمەنوەکفەرماندەیەکی
میلیتاردەوریسەرەکینەبووەلەکوشتاریمیلیۆنانمرۆڤ.ئەوپێیوابووکە
ئایشمەنوەککەسێکیچەکداریبێمێشک،پالنیئەمکوشتاروجەنایەتانەی
دانەڕش����تووەولەراس����تیدائەوەیکەپێیدیکتەک����راوەئەنجامیداوە.هەر
بۆی����ەل����ەتێڕوانینیهان����ائارنت،ئ����ەمجەنایەتکارەنازیە،خۆیب����ەجۆریکلە
جۆرەکانقووربانیکراویدەس����تیدەس����ەاڵتینازیس����مە.هاوکاتهانائارنت
بەباڵوکردنەوەیئەمبانگەش����ەیەیکەگۆیاژمارەیەکلەڕێبەرانیجوولەکە
خۆش����یاندەوریانهەبووەلەخراپکردنیس����یماوڕووخساریجوولەکەلە

ئوروپا،بووبەمایەیتووڕەییژمارەیەکلەجووەکان.
"لەبارەیش����ۆڕشوس����ەرهەڵدان"کتێبێکیدیکەیهانائارنتەکەلەس����اڵی
1963باڵویکردووەتەوەولەمکتێبەداجەختلەس����ەرنموونەیسیاس����ەتی
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ئامریکاییدەوڵەتەفێدێڕاڵوناوچەییەکاندەکات.
کتێبێکیدیکەیهانا"مرۆڤلەسەردەکانیتاریکیدا"بووکەلەساڵی1968 
باڵوکراوە.ئەمکتێبەگەلێکوێنەلەژنانوپیاوانیئازاوخاوەنجەس����ارەت

دەخاتەبەرچاویخوێنەر.
"قەیران����یکۆم����اری"کتێبێک����یدیکەبووکەلەس����اڵی1972ب����اڵوکرایەوەو
هاوکاتکۆمەڵێکلەبابەتەکانیسیاسیش����یلەس����اڵەکانی1960و1970باڵو

کراونەتەوە.
هان����ائارنتلەدوایمردنیکۆمەڵێکڕەشنووس����ینووس����راوەیلێبەجێ
ماکەبەگش����تیکتێبێکیس����ێبەرگیانلێدەرهاتولەس����ەرناوی"زەمیری

ژی����ان"باڵوکرانەوە.ئ����ەمکتێبەش
لێکۆڵینەوەولێکدانەوەیەکەلەسەر

رەوتیبیرکردنەوەیمرۆڤ.
بەرگ����ییەکەم����یئ����ەمکتێب����ەلە
س����ەرناوی"بیرکردنەوە"،بەرگی
دوویەملەس����ەرناوی"ویس����تو
ئیرادە"وبەرگیسێیەمیشلەسەر
ن����اوی"داوەری"ب����اڵوکرانەوەکە
بۆچاپکردنیانیەکێکلەدۆس����تە
نووسەرەکانیهانائارنتبەناوی
"م����اریم����ەککارت����ی"دەورێک����ی

بەرچاویهەبوو.
هان����ائارنت،هەممامۆس����تابوو

هەمیشنووسەر.هانالەزانکۆکانیوەک"شیکاگۆ،کۆرنێل،کۆلۆمبیاوبێرکلی"
وانەیگوتەوە.لەس����اڵی1959،یەکەمینژنێکبووکەپلەیمامۆس����تایەتیلە

زانکۆی"پرینستۆن"پێدرا.
هاناتاڕۆژیمردنیلەساڵی1967،لە"نیوئێسکۆڵ"لەناوەندی"توێژینەوەکانی
کۆمەاڵیەتینیۆیۆرک"وەکوومامۆستادرێژەیکاریگوتنەوەیوانەیدا.لەو
س����اڵەدابووکەلەئەنجامیش����ەپڵەیدڵ،لەتەمەنیشێس����تونۆساڵەییدا،

ژیانیلەدەستدا.
ئەمژنەبیرمەندوفەیلەس����ووفە،یەکێکەلەس����یماهەرەبەرچاوەکانیبواری
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رامانلەسەدەیبیستەمورامانونووسراوەکانیهەتائێستاشکاریگەریەکی
گەورەیانهەیەلەسەربیرمەندانیجیهان.

بەشێکلەبەرهەمەکانیهانابریتینلەمانە:
The  rigins of Totalitarianism (1951)
The Human Condition (1958)
Men in Dark Times
Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963)
On Revolution
On Violence Essay
The Life of the Mind (1978, edited by Mary McCarthy)
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جەین ئاوستون
Jane Austen
1775-1817
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"جەینئاس����تون"لەس����اڵی1815،لەنامەیەکدابۆکەشیش"جەیمزکالرک"
بەمجۆرەینووسی:

"پێ����موایەدەبێش����انازیبەخۆمبکەمکەب����ێهیچجۆرەخۆ
ب����ەزلزانینێک،ناش����ایانترینونەزانتری����نژنێکمکەغیرەتو

ئازایەتیبەدەستگرتنیپێنووسمهەبووە."
ب����ەالمبابزانینخەڵکانیجیهانلەدوایئەمقس����انەیجەینئاس����تین،بەچ
شێوەیەکپێناسەیکەسایەتیئەمژنەنووسەرەیانکردووەکەخۆیبەنەزان
وناش����ایانن����اوزەدکردب����وو.خەڵکوب����ەتایبەتنووس����ەرانیئەدەبی،جەین

ئاستون"شێکسپیریژن"ناودەبەن.
نووسەریبەرجەستەیئینگلیسی"واڵتێرسکات"کەهەرلەسەردەمیئەودا

ژیاوە،ڕوانگەیخۆیلەمەڕجەینئاستونبەمجۆرەهێناوەتەزمان:
"م����نل����ەزەوقوتواناییەکان����یجوانناس����یوزەری����ف،کەلە

هەستوتێڕوانینیجەینئاستونداهەیە،بێبەریم."

" یەکەمین ڕۆماننوسی گەورە"
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ئەمڕۆکەزۆرکەسهەنکەجەینئاستونبەڕۆماننوسیهەمووسەردەمەکان
دەزانن.تەنانەتهێندێکلەڕەخنەگرانوتوێژەرانیبواریئەدەبیلەسەرئەو

باوەڕەنکەجەینئاستون،یەکەمینڕۆماننوسیگەورەیەلەجیهاندا!
کۆڕوکۆمەڵەکانیئاستونلەالیەکوچیرۆکەبەهێزەکانیلەالیەکیتر،بە
تایبەتیلەنێوانساڵەکانی1811تا1820،زەمینەیەکیلەباریانبۆڕۆمانەکانی
ئەویندارانەومێژووییڕەخس����اند.بەجۆرێککەزۆرکەسوەش����وێنڕێبازی
جەی����نئاس����تونکەوت����نوگەلێککەسهەوڵیالس����اییکردنەوەیش����ێوازی

نووسینەکانیئەویاندا.
جەی����نئاس����تون،ب����ەرادەی����ەککەس����ێکیلەخۆب����ردووبووک����ەهەرگیزلە
س����ەردەمیژیانیداناویخۆینەخس����تەس����ەرالپەرەییەکەم����یکتێبەکانی.
ئاس����تونئەوەیس����ەلماندکەنووسەردەبێ
لەبوارێکدابنووس����ێتکەزانیاریلەسەری
هەی����ەوتەنان����ەتزۆرڕووداویس����ادەو
س����اکاریڕۆژانەشدەتوان����ێببێتەهەوێنی
چیرۆکەکان����یئەدەب����یوتەنانەتش����اکاری

هونەریوئەدەبیانلێبکەوێتەوە.
جەی����نمنداڵ����یحەوت����ەموبچووکتری����ن
منداڵیبنەماڵەکەیانبوو."جۆرجئاس����تون"ی
باوکیلەش����اری"ئەس����ۆنتۆن"لەپارێزگای
"هامشایەر"لەواڵتیئینگلیستانودایکیشیناوی"کاساندرابیئاستون"بوو.
ل����ەگەڵئەوەش����داک����ەباوکی،مامۆس����تایمندااڵن����یدەولەمەن����دوزەنگینی
ش����ارەکەیانب����ووکەخۆیانبۆخوێن����دنلەزانکۆکانیلەوێن����ەی"کەمبریجو
ئاکسفۆرد"ئامادەدەکرد،بەاڵمهەرگیزنەیتوانیبەباشیمنداڵەکانیخۆیپێ
بگەیەنێومامۆستایەکیباشنەبووبۆمنداڵەکانیخۆی!بەوحاڵەشهەوڵی
ئەوەیدەداکەمنداڵەکانیبخوێننولەمنێوەداجەینوخووشکەگەورەکەی
بەناوی"کاس����اندرا"بەش����ێوەیتایبەتیولەماڵیخۆیاندا،دەستیانکردبە
خوێندنیوانەودواتریشلەخوێندنگاکانی"ئاکس����فۆرد،سوتامپتۆنوریدینگ"

دەرسیانخوێند.
جەین،زۆربەباش����یفێریئینگلیس����یکالس����یکبوو.هەروەهابەباش����یلە
بوارینووس����ینوهەڵبەس����تدازانیاریوەدەس����تهێناولەشێوازیبەکار
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هێنانیزمانیئەدەبی،زۆرخەالقیەتوئافراندنیلەخۆینیشاندا.
ه����اوکاتجەی����ن،لەبواریهوونەرەکانینەریتیل����ەوێنەیچنینودروونی
جلوبەرگ،سازکردنیگوڵیپالستیکیوژەنینیئامێرەکانیموسیقا،بەردەوام

هەوڵیداوەکەخۆیپێشبخات.
لەتەمەنینەونەمایدا،دەس����تیکردووەبەنووس����ینیئەدەبی.هەڵبەستو
ش����انۆنامەینووس����یوە.هەروەهاگەلێکچیرۆکیبۆبنەماڵەکەینووس����یوەتا

ئەوانبەمجۆرەبتواننکاتێکیخۆشبەسەربەرن.
لەساڵی1801جۆرجئاستونیباوکیکەئەوکاتەخانەنشینکرابوو،هاوڕی
ل����ەگ����ەڵبنەمالەکەیب����ۆناوچەی"بێ����ت"کۆچیانکرد.چەندس����اڵدواترولە
دوایمردنیجۆرجئاستون،ئەمجارەیانبنەمالەبەگشتیبەرەو"سوتامپتۆن"
وەڕێکەوت����نت����ابەوش����ێوەیەبتواننلەنزیکدووکوڕیبنەماڵەکەلەبەش����ی

دەریاییداخزمەتیاندەکرد،ژیانبەرنەسەر.
بنەماڵ����ەیئاس����تونلەس����اڵی1809جارێک����یترگەڕانەوە"هاپش����ایەر"ولە
گوندی"ش����اوتۆن"نیش����تەجێبوون.جەینتاکاتیمردنیکەلەتەمەنیچلو

دووساڵەییوبەهۆکارینەخۆشیڕوویدا،لەمشارەمایەوە.
ل����ەبەرئ����ەوەیکەجەینب����ەدرێژاییتەمەن����یخۆیلەگەڵهی����چپیاوێکدا
زەماوەن����دینەکرد،هەربۆی����ەشهەمووکاتێکلەالیەنهێندێککەس����ەوەبە
تانەوتەش����ەر،وەک����ووقەیرەکچ،پیرەژن����یدۆلێڕژاو،ب����ەپرتەوبۆڵەوژنێک
ک����ەتەنی����انووکەیدێتوباسلەئازموونەکانیئەوینداری،پرس����ەکانیژیانی
هاوس����ەرداری،زەماوەندوهێندێکش����تیتردەکاتکەهەرگیزخۆیلەژیانی
تاکەکەسیدائازموونینەکردوون،تەماشاکراوە.بەاڵمئەوکەسێکیگۆشەگر

وتەنیانەبوو.
گەلێ����کج����ارانولەالیەنزۆرکەس����انەوەخوازبێنیلێدەک����را.یەکێکلەم
ژنانەیکەبەسااڵنجەینیلەنزیکەوەناسیوەلەبارەیجەیندابەمجۆرەی

نووسیوە:
"جەی����نئاس����تون،جوانتری����ن،سەرش����ێتترینوب����ۆپیاوان،
سەرنجراکێش����ەرترینکچێکەکەتائێس����تاب����ەدرێژاییتەمەنم

ناسیومە!"
جەی����ن،بەوەیکەئامادەنەب����ووزەماوەندبکات،دەرفەتێکیزۆرتریهەبوو
ک����ەهاوڕیل����ەگەلئەندامانیبنەماڵ����ەیکاتێکیزۆرتررابوێ����رێولەبواری
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کارەکانیناوماڵیارمەتیدەربێت.هاوکاتبەمجۆرەدەرفەتێکیزۆرتریش����ی
بۆکاروبەرهەمەئەدەبیەکانیخۆیرەخساند.

ئاس����ەوارەکانیجەی����نئاس����تونبەدووب����ەشدابەشدەکرێ����ن:یەکەمئەو
ئاس����ەوارەئەدەبیانەیکەلەکاتیژیانیکە"ئەس����تیوێنتۆن"بەرهەمیهێناون
ودوویەمئەوئاس����ەوارەیکەلەماوەیدوازدەس����اڵولەژیانێکیهێمنانەدا

لە"هامپشایەر"و"شاوتۆن"بەرهەمهاتوون.
جەین،یەکەمینڕۆمانەکانیلەوێنەی"لەخۆباییبوونودەمارگژی"،"هۆش
وهەس����ت"و"کلیس����اینورتانجێ����ر"یجارێکیتروبەداڕش����تنەوەیەکینوێ،
سەرلەنوێنووسینەوە.دواترڕۆمانەکانیدیکەیخۆیلەوێنەی"ئێما"،"پارکی

مانسفیلد"و"هاندان"باڵوکردەوە.
جەی����ن،ڕۆمانەکانیخۆیزۆرترلەکاتیجێبەجێکردنیکارەکانیناوخۆی

ماڵوزۆرتریشلەسەرمیزێکیبچووکیمتبەقدەنووسی.
هەم����ووکاتێکلەڕۆمانەکانیدا،وش����ەگەلێکیب����ەکاردەهێناكەبەتەواوی
پێیانئاش����نابوو.کاتێکخووش����کەکەیویس����تبوویکەدەستبکاتبەکاری
نووس����ینیڕۆمان،جەینبەمجۆرەڕێنوێنیکردبوو:"تۆدەتوانیژیانیس����ێ
یانچواربنەماڵەلەش����ارێک،بکەیبەهەوێنیڕۆمانێک!".ئەمەشش����ێوازی

کارەکانیئەدەبیجەینبوو.
سەرنجراکێش����ەک����ەڕۆمانەکانیخ����ۆیک����ەزۆرمامۆس����تایانەوزیرەکانە
بەرهەم����یهێناون،بەلەتەعاجیبچووکوەس����فک����ردووەکەزۆربەوردی،
ب����ەپێنووس����ەکەیکاریلەس����ەرک����ردوون.ب����ەاڵمپێیوابووەک����ەدوایئەم
هەموورەنجوزەحمەتەیکەکێش����اویەتی،ش����تێکیبەش����تێکنەکردووەولە

نووسراوەکانیرازینەبووە!
لەڕۆمانەکانیئاس����توندا،گەلێککەسایەتیسەرەکیژن،وەککاراکتێری
قارەمانخۆدەنوێنن.قارەمانگەلێکیئازاوکۆڵنەدەرلەوێنەی"ئێلیزابێتبێنت"
و"ئێماووهاوز"لەڕۆمانەکانیئەودا،دەگەنەئاس����تیژنانێکیزۆروش����یارو
ژیرمەن����د.ژنانێککەهێزوتوانایئەندێش����ەیانلەهێزییاس����اکانزۆرترەو

هەڵگریهێندێکتایبەتمەندینکەرەوتیژیانیئەوانیگۆڕیوە.
لەراستیداجەینئەمشتانەیکەبەچاویخۆیلەژیانیڕۆژانەیخەڵک
دادەیدی����ت،دەیک����ردەهەوێنیڕۆمانەکانیوقارەمانەکانیشبەش����ێکبوونلە
کەسایەتیەکانیراستەقینەیکۆمەڵگا.ئەوهەرگیزبەخەیاڵوئارەزوویخۆی
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هیچ����ینەنووس����ی.بۆوێنەهەرگیزلەمەڕش����تێککەبەچ����اویخۆینەیدیت
بووهیچینەهێناوەتەس����ەرزمان،چوونکەنەیدەویس����تبەیارمەتیخەیاڵو
فانت����ازی،دونیای����ەکداڕێژێکەب����اوەڕیبەهەبوونینەب����ووەیانیشتەنانەت
دیمەنێ����کبخوڵقێن����ێک����ەهەرگیزلەژیانیراس����تەقینەدانەدیت����راوەیانخۆی

نەیبینیوە.
ئەمشێوازەرێئالیستیەلەڕوانگەکانیجەینئاستون،بووبەمایەیڕەخنەگرتنی
ژمارەیەکلەنووس����ەرانیسەردەمیخۆی.نووسەریبەناوبانگ"ئێمێرسۆن"
ل����ەدژکردەوەی����ەکدال����ەبەرامبەرئەمژن����ەڕۆماننوس����ە،ڕۆمانەکانیئەوبە
کۆمەڵێکنووسراوەیناڕێکوپێکناوبردبووکەگۆیاهیچچەشنەهەوێنێکی

راس����تەقینەیئەدەب����یوهونەریان
تێ����داب����ەدیناکرێت!ئەمەش����یبۆ
ئ����ەوەگەڕاندب����ۆوەک����ەگۆی����ائەم
نووس����ەرەژنەپێنووسەکەیخۆی
ل����ەچوارچێ����وەیژیان����یڕۆژان����ە
وس����نوورداریخەڵکان����یوالت����ی

ئینگلیسدا،بەربەستکردبوو!
ت����ر بەناوبانگ����ی نووس����ەرێکی
واتا"ش����اڕلۆتبڕۆنتێ"بەمجۆرە

رەخنەیلەڕۆمانەکانیجەینئاستونگرتووە:
"ڕۆمانەکانیجەینئاستونهزریخوێنەردەشێوێنێت.نووسەر
بەباسکردنیهێندێکبابەتیس����ادەوهەرزان،دەبێتەمایەی

ئاڵۆزیفکریوناڕاحەتکردنیخوێنەرانیڕۆمانەکەی!"
ل����ەگەڵهەمووئ����ەمگلەییوگازندەورەخنانەش،بەاڵمجەینئاس����تونبە
ڕۆمانەکانیخۆیکاریگەریەکیزۆریلەس����ەررەوتیداهاتوویئەدەبیدانا
ویەکێکەلەگرینگترینوناس����راوترینس����یماکانیئەدەبیلەجیهاندا.جەین،
ب����ەوەیکەژیانیڕۆژانەیخەڵکیدەک����ردەمایەیڕۆمانەکانی،جیالەوەیکە
هەوڵ����یتاووتوێکردنیالیەنەکانیدەرۆن����یقارەمانەکانیڕۆمانەکانیدەداو
کێش����ەوپرس����ەکانیکۆمەاڵیەتیئەوانیدەخس����تەڕوو،هاوکاتیشگرینگیبە

ناوەڕۆکیچەمکیبەرزیئەخالقدەدا.
نووس����راوەکانیجەینهەتائێستاشهەرتازەنوکۆننابن.ئەمژنانەیکە
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ڕۆمانەکانیدەخوێننەوەخۆیانلەش����وێنقارەمانوکەسایەتیەکانیسەرەکی
ڕۆمانەکان����یئ����ەودادەنێن.بەگش����تیهەمژنانوهەمپیاوان،جەینئاس����تون
بەیەکێکلەباش����ترینڕۆماننوس����ەکاندەزانن.هەرئەمەشەکەنووسەرێکی
گ����ەورەیجیه����انلەوێنەی"سامرس����تموام"بەهۆیئ����ەوەیکەڕۆمانەکانی
جەینئاستونهەمووکاتێکگەلێکخوێنەریهەبووە،بەمجۆرەپەسنیداوە

ونووسیویەتی:
"ئ����ەوەیراس����تیبێ����تئەوەیەکەل����ەن����اوڕۆمانەکانیجەین
ئاس����تونداڕووداویزۆرسەیروسەمەرەناقەومێن.بەاڵمبەو
حاڵ����ەشکاتێکمرۆڤبەش����ێکلەڕۆمانەکەت����ەواودەکات،بە
خێراییپێیخۆش����ەالپەرەیبەش����ەکانیدیکەشهەلبداتەوەتا
بزان����یک����ەڕەوت����یڕووداوەکاندەگاتەکوێ!ئەم����ەلەهێزو
تواناییپێنووس����ینووس����ەرەوەدێتوڕۆماننوس����یککەئەم
هێزەیهەبێت،لەراس����تیدایەکێ����کلەبەنرختریندیاریەکانی

دەرۆنی،واتاهێزیراکێشانیبەردەوامیخوێنەریهەیە!"
بەرهەمەکانیجەینبریتینلەمانەیخوارەوە:

ڕۆمانەکان:
Sense and Sensibility (1811)
Pride and Prejudice (1813)
Mansfield Park (1814)
Emma (1815)
Northanger Abbey (1818, posthumous)
Persuasion (1818, posthumous)

کورتەچیرۆکەکان:
Lady Susan (1794, 1805)
Unfinished fiction
The Watsons (1804)
Sanditon (1817)

بەرهەمەکانیتر:
Sir Charles Grandison (1793, 1800)
Plan of a Novel (1815)
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سوزان، بی. ئانتۆنی
Susan B. Anthony
1820- 1906
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"س����وزانبراونوێڵئانتۆنی"لەش����اریئادامزلەپارێزگای"ماساچۆس����ت"
یئەیالەت����ەیەکگرتووەکان����یئامری����کال����ەدای����کب����ووە.دایکوباوک����ی،واتا
"دانیەلئانتۆنی"و"لوس����یئانتۆنی"ش����ەشمنداڵیانهەبووەوسووزانمنداڵی
دوویەمین����یبنەماڵەکەیانب����ووە.دانیولئانتۆن،ئەندام����یگرووپی"کویکێر"و
دژبەریسیس����تەمیکۆیلەداریبووەلەئامریکا.ناوبراوخاوەنیکارخانەیەکی
رستنوچنینبوو.سوزان،وەکووخوشکوبراکانیلەخوێندنگای"کویکێر"
لەش����اری"فیالدۆلفیا"وانەیخوێند.سوزاندوابەدوایکۆتاییهێنانبەخولی
پ����ەروەردەیدواناوەن����دی،بەه����ۆیلێهاتووییوزیرەکی،بووبەمامۆس����تای
قووتابخان����ەودوات����رهەرب����ەهۆیلێهاتووی����یوکارامەییخۆی����ەوە،بووبە

سەرۆکیئاکادێمیایەکبەناوی"کاناژوهاری"لەشارینیۆیۆرک.
ساڵی1849،سوزانبۆالیبنەماڵەکەیگەڕایەوەکەئەوكاتەبۆمەزرایەک
"رۆچستێر"لەدەوروبەریشارینیۆیۆرکماڵیانگواستبۆوە.لەمشوێنەبوو
کەبنیانیخەباتوتێکۆش����انێکیبەرفراوانیلەپێناوئازادیدەس����تپێکردو

"ئەو ژنەی کارێکی کرد کە ژنان لە ئامریکا
مافی دەنگدانیان هەبێت!"
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هەملەبەرەیدژبەکۆیلەداریدەس����تیبەکارکردوهەمیشبووبەهاوڕێ
وهاوکاریجوواڵنەوەیدژبە"ئەڵکۆڵوخواردنەوەکانیمەستیهێنەر"!

س����وزانل����ەس����اڵی1851،لەکۆبوونەوەیەک����داولەکاتیپێش����کەشکردنی
وتارێ����کلەالیەن"ویلیاملویدکاریس����ۆن"لەدژیکۆیل����ەداری،لەگەڵ"کەدی
س����تانتۆن"کەژنێکیتێکۆش����ەروئازادیخوازبوو،ئاش����نابوو.لەوس����ەردەمە
داس����وزانس����یوی����ەکس����اڵیتەمەنب����وو.ژنێکب����ووکەزۆرب����ەدەگمەن
قس����ەیدەکردوهێش����تازەماوەندینەکردبوو.ئەوەلەکاتێکدابووکەهاوڕێ
تازەکەیواتا"کەدی"تەمەنسیوشەشساڵە،خاوەنیسێمنداڵیکوڕبوو.
ئ����ەمدووژن����ەبەخێرای����یلەگەڵیەکتربوونەهەڤ����اڵوهاوڕێینزیکییەکتر
ول����ەخەباتێک����داک����ەدواتربەبەرفراوانیدەس����تیانپێکرد،بوونەپش����تیوانو
تەواوکەرییەکتری."س����وزانئانتۆنی"وەکژنێکیژیروهێمن،جوواڵنەوەی
دژبە"ئاڵکۆڵوخواردنەوەکانیمەس����تیهێنەر"یبنیادناو"کەیدس����تۆن"یش

بووبەیەکێکلەتێئۆریسیەنەکانیئەمرەوتە.
لەس����اڵی1852،س����وزانئانتۆنیل����ەجوواڵنەوەیخەباتل����ەدژیئالکۆڵ
وخواردنەوەکان����یمەس����تیهێنەر،بەهۆیئەوەیک����ەزۆرینەیانلەپیاوانێک
پێکهاتبوونکەمافیدەنگدانیژنانیانبەالوەپەس����ەندنەبوو،جیابۆوە.بەم
ج����ۆرەبووکەخۆیجوواڵنەوەیەکینوێیلەس����ەرناویجواڵنەوەیژنانلە
دژیئالکۆڵوخواردنەوەمەس����تیهێنەرەکانیوەڕێخس����ت.دواترس����وزان
هاوڕێک����ەیخۆیواتا"کەدی"بۆس����ەرۆکایەتیئەمڕێکخراوەیەدەستنیش����ان
ک����ردوڕێپێوانێک����یبەبەش����داریپێنجس����ەتک����ەسوەڕێخس����تکەلەوێ
دابەپێشکەش����کردنیوتارێک����یئاگرین،بووبەمایەیسەرس����وڕمانیهەموو
ئامادەب����وان.ل����ەموتارەداس����وزانوێڕایئام����اژەکردنبەمەترس����یئالکۆڵ،
پێداگریلەسەرئەوەکردکەپێویستەئەمکەسانەیکەبەهۆیخواردنەوەی
لەرادەبەدەربەدمەس����تیدەکەن،لەالیەنییاس����اییەوەسزابدرێنوئەمکارە
وەک����ووتاوانبژمێردرێت.هاوکاتجەختیلەس����ەرئ����ەوەکردەوەکەژنانیش
دەبێخاوەنیمافیوەرگرتنیتەاڵقبنوئەممافەنابیتەنیاهیپیاوانبێت!
ب����ەمش����ێوەیەس����وزانهەوڵیدەداب����ەیارمەتیئەمژنانەیک����ەالیەنگریانلە
بیروبۆچوونەکانیدەکرد،لەپێناووەدەستهێنانیمافەکانیژناندەستبکات
بەتێکۆشانێکیبەرفراوان.ئەوانسەرەتاگەیشتنەئەوقەناعەتەیکەبۆئەوەی
بیانهەوێبۆمافوئازادیژنانتێبکۆش����ن،دەبێبزاننکەئەممافانەچینو
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دەب����ێداوایچ����یبکەن.واتامافەکانیژنانس����ەرەتالەالیەنخودیژنانەوە
بناسرێودەستنیشانبکرێت،بۆئەوەیباشتربتواننلەپێناویەکسانیمافی
ژن����انوپیاوانخەباتبکەن.لێرەدابووکەس����وزان،ئەوهێزەیکەپێش����ترلە
دژیئاڵک����ۆڵوخواردنەوەکان����یمەس����تیهێنەربەکاریدەهێن����ا،ئەمجارەیان
بۆبابەتیوەدەس����تهێنانیمافوئازادیەکانیژنانخس����تیەگەڕوهەڵمەتێکی

مەدەنیناڕەزایەتیدەستپێکرد.
ش����ەپۆلش����ەپۆلنام����ەیناڕەزایەت����یوداخوازنامەیلەالی����ەنژنانەوەبۆ
پارلەمان����یپارێزگاینیۆیۆرکدەچوونوداوادەکراکەبەش����ێوەییاس����ایی
مافەکان����یژن����انلەبەرچاوبگیرێت.ئەمنامەوداخوازنامانە،تاس����اڵی1860 
ب����ەگش����تیبێواڵممان����ەوەولەالیەنکاربەدەس����تانیدەوڵ����ەتوبەتایبەت

پارلەمانێککەهەموویانلەپیاوانپێکدەهاتن،لەبەرچاونەگیران.
ل����ەم����اوەیش����ەڕەناوخۆییەکان����ینێوان
ئامری����کاوباش����ووری باک����وری خەڵکان����ی
ئ����ەمواڵتەکەبەش����ەڕل����ەدژیکۆیلەداری
ناس����راوە،س����وزانئانتۆن����یالیەنگ����ریل����ە
بیروبۆچوونیخەڵکانیباکوریئامریکاکرد
کەدژایەتیسیس����تەمیکۆیلەداریاندەکرد.
لەوبوارەش����داسوزانگەلێکنامەیلەپێناو
ئ����ازادیکۆیلەکانوکۆتاییهێنانبەرەوتی
کۆیلەداری،رادەس����تیبەرپرس����انیدەوڵەتی

ئامریکاکرد.سوزانوخەڵکانیئازادیخواز،باسیانلەوەدەکردکەکۆیلەداری
وەحشیگەریەوکۆیلەکانیشمرۆڤنودەبێمافیئینسانیانلەبەرچاوبگیرێت.
دوایئەوەیکەبەپێیگەاڵلەیچاردەکەجارێکیترئیسالحکرابووکۆیلەداری
ل����ەئامری����کابەفەرم����یقەدەغەک����راوهەڵگیرا،پێش����نیاریژمارەپ����ازدەبەم
گەاڵڵەیەوەلکێندراکەبەپێیداخوازیسوزانئانتۆنی،داوایمافییەکسانو

هاوبەشوەکووهاوواڵتیبۆرەشپێستەکانوسپیپێستەکاندەکرا.
بەاڵمئەمەتەنیابەش����ێکبوولەپڕۆسەیمافخوازی.رەشەکانئازادببوون
بەاڵمژنان،چڕەشپێس����توچسورپێس����توچس����پیپێس����ت،هێشتالەپلەی
دوویەمدابوونومافیهاوبەش����یانبەهۆیرەگەزەوەلەگەڵپیاواننەبوو.
هەربۆیەس����وزانئانتۆنیلەکۆبوونەوەکاندابەشێوەیەکیچاالکانەبەشداری
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دەکردودەیگوت:
"ئەگ����ەربڕی����اڕوایەکەهەم����ووهاوواڵتیان����یئامریکاییمافی
دەنگدانوبەش����داریکردنل����ەهەلبژاردنەکانیانهەبێت،دەی
کەوابووژنانیئامریکاشدەگرێتەوە،چوونکەژنانیشمرۆڤو

هاوواڵتین.ئەمەمافێکەکەدەبێئێمەیژنیشهەمانبێت."!
س����اڵی1869بووکەجوواڵنەوەیژنانبەپێش����ەنگایەتیس����وزانئانتۆنی،
ناوەندێکیلەس����ەرن����اوی"ڕێکخ����راوینەتەوەییمافیدەنگدانوبەش����داری
کردن����یژنانلەهەڵبژاردن����ەکان"وەڕێخس����توبیروبۆچونەکانیژنانیئەندام
والیەنگ����ریئ����ەمجوواڵنەوەی����ەک����ەلەڕۆژنامەیەک����یفێمێنیس����تیدابەناوی
"ش����ۆڕش"باڵودەبۆوە.هەرلەوپێوەندیەدا"س����وزان"خۆیش����یگەلێکبابەتی

لەمڕۆژنامەیەدانووسیوباڵویکردەوە.
لەس����اڵی1872،پۆلیس����یئامریکا"س����وزان"ودوازدەژنیدیکەیقۆڵبەست
کردکەئەندامی"ڕێکخراوینەتەوەییمافیدەنگدانوبەش����داریکردنیژنان
لەهەڵبژرادنەکان"بوون.دادگاس����وزانیبەتاوانبارزانیوبڕیاڕیس����زادانی
ب����ەس����ەرداس����ەپاند.بەاڵمدوایئەوەیک����ەدادگاکۆتاییپێهاتوس����وزانو
هاوڕێیان����یبەش����ێوەیکاتیئازادک����ران،دادگالەوبڕیاڕەیخۆیپاش����ەگەز
بوویەوەوهەمووس����زاکانبەتاڵکرانەوە.لێرەدابووکەسوزانوهاوڕێیانی
لەوراس����تیەتێگەیش����تنکەتاکاتێکژناننەتواننیاس����اکانیبنچینەییئامریکا
بگۆڕنویاسایتایبەتبەمافەکانیژنانلەیاساکانداجێگیرنەکەن،ناتوانن
ب����ەباش����یلەپێن����اومافەکانیژن����انولەناویش����یانداماف����یدەنگدانیژنان،
تێبکۆشن.هەربۆیەتەمایانگرتکەلەوپێناوەدا،واتالەپێناوفشارهێنانبۆ

گۆڕینێكیئەرێنییاساکانلەئامریکاتێبکۆشن.
لەماوەیساڵەکانی1870و1880،بابەتیمافیدەنگدانیژنان،گرینگترینو
تاکەبابەتێکبووکەس����وزان،هەمووهەوڵیودەوڵیخۆیلەپێناووەدەست

هێنانی،خستەگەڕ.
س����وزانگەلێ����کپێش����نیاریرادەس����تیپارلەمانک����ردکەلەناوی����اندادوو

پێشنیاریبەناوبانگبریتینلەمانە:
پێشنیارییەکەم:مافیدەنگدانیهاوواڵتیانیئامریکا،تەنیاسەبارەتبەژن
بوونیانپیاوبوون،پێش����ێلنەکرێت،یانتەنیابەش����ێکلەومافەلەبەرچاو

نەگیرێتومافێکیگشتیبێت.
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پێش����نیاریژمارەدوو:پێویستەکۆنگرەیئەیالەتەیەکگرتووەکانیئامریکا،
هێ����زوتواناییبەرگریکردنلەوماف����ەیهاوواڵتیانهەبێتکەمافیتەواوی
خەڵکانیئامریکایە.ئێمەوەکووکەسانێککەبەهۆیکارکردنەوەمالیاتمانداوە
وبەش����دارینلەوەگەڕخس����تنیچەرخەیواڵتەکەمان،چاوەڕوانیئەوەشمان
ل����ەکۆنگ����رەیئامریکاهەیەکەالنیکەمس����ەرنجبداتەئەمبابەتەوخوازیاری

ئەوەینکەدەرفەتوئیمکانیبەشداریژنان
لەدەنگدانبرەخس����ێنێووەکوودەوڵەتێکی

گەورەپشتیوانیانلێبکات.
لەمسااڵنەداژنانیئامریکا،تازەدەستیان
بەخەباتوتێکۆشانێکیبەرفراوانکردبوو
لەپێناووەدەستهێنانیمافەکانیانولەبەر
ئەوەیکەتازەخۆیانبەڕێکخس����تندەکرد،
وەکوویەکەمینهەنگاوزیادترلەهەرشتێک

گرینگیانبەمافیدەنگدانیخۆیاندەدا.
سوزانئانتۆنیلەنووسراوەکانیخۆیدابۆکۆنگرەیئامریکادەیگوت:

"ئەیئەوپیاوەش����ەڕافەتمەندانەیکەیاس����اکانیواڵتدیاری
دەک����ەن،وش����یارتاندەکەین����ەوەکەژنان����یئەمنیش����تیمانەش
وەک����ووپی����اوانوبەئەندازەیئەوانوه����اوڕێلەگەڵئەوان
پەروەردەی����اندیت����ووەوخوێندوویان����ەوئەوانی����شخاوەن����ی
بیروبۆچوونوڕوانگەیسیاس����ین.ژنانیهیچکاملەسێناتۆر
وپارێزەرەپیاوەکان،بێهەڵوێس����توبۆچوونیسیاسینین.
لەراستیدالەهیچشوێنێکیئامریکاناتواننژنانێکبدۆزنەوە
ک����ەت����ارادەیەکروانگەیسیاس����یل����ەناوهزری����اندارەنگی
نەدابێتەوەوبۆچوونیتایبەتیسیاس����یخۆیاننەبێت.بەشێک
ل����ەئێمەفاڵنەپ����ارتوحیزبمانقەبوڵەوتاقمێکیدیکەش����مان
فاڵن����ەحیزبوالیەنیتر.ئێمەشوەک����ووئێوەیپیاو،هێندێک
پارتیمانخۆشدەوێنوهیچهۆکارێکینییەکەپارلەمانیسێنا،
ک����ەحەفتاوش����ەشپیاویزاناوتێگەیش����توولەخۆدەگرێت،
خوشکانودایکانیزاناوتێگەیشتوویئەوانیشنەتواننلەوێ
داج����ێبگرنوتەنانەتنەتواننبۆدەستنیش����انکردنیکەس
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یانکەسانێکلەمپارلەمانەدادەنگبدەن!"
سوزانئانتۆنیبەیارمەتیهاوڕێکانی،سێبەرگکتێبیباڵوکردەوە.بەرگی
یەکەملەس����ەرناوی"مێژوویمافیدەنگدانیژنان"لەنێوانس����ااڵنی1881و
1886باڵوکرایەوە.لەمسالەبەدواوەهەمووساڵێجارێک،پێشنیارنامەیەکی
بۆئیس����الحک����ردنوگۆڕینییاس����اکانیپێوەندیداربەمافیژن����انلەئامریکا،
پێشکەش����یکۆنگ����رەیئەمواڵتەدەکرد.ب����ەاڵمهەمووجارێکی����شبەبێوالم

دەمایەوەوگرینگیەکیئەوتۆیانپێنەدەدرا.
سوزانئانتۆنیدەیگوت:

"ب����ەه����ۆیئەوەیک����ەئێمەیژنل����ەناوکۆنگ����رەیئامریکادا
دەس����تماننەڕۆیش����تووە،ئەمکۆنگرەیەشگرینگیبەمافەکانی
ئێم����ەیژنینەداوە.پێویس����تەئێمەکۆمیتەی����ەکبۆچاوەدێری
کردنیکۆنگرەیئامریکالەناوخۆمانداسازبکەین.ئێمەژنانی
ئامری����کاناتوانینبەباش����یبۆمافەکانیخۆم����انهەوڵبدەین،
مەگ����ەرئەوەیکەهێندێککارمەندونوێنەرمانلەپارلەمانو
کۆنگرەیئامریکاداهەبێت.هەروەکچۆنژنانلەئیدارەکان
وکۆمپانیەکانداکاردەکەنوکارمەندن.ئێمەهیچدەستێکو
نوێنەرێکم����انلەوپارلەمانەدانییەوچاوەڕێیئەوەشدەکەین
کەپیاوانیئەنداملەکۆنگرەوپارلەمانیئامریکا،مافەکانیئێمە
بەفەرمیبناس����نوبەقازانج����یئێمەکاربکەن!لەکاتێکداکە
ئێمەیژنلەئامریکا،زۆرتریننرخمانلەپێناوس����ازکردنو
ئ����اوەدانکردن����ەوەیئەمواڵت����ەداوەودژوارترینکارەکانلە
ئەس����تۆیئێمەیە،بەالمبەوحاڵەشهیچمافێکمانپێنەدراوە،
تەنانەتمافیبەش����داریکردنلەدیاریکردنیچارەنووس����ی

خۆمانوواڵتەکەمان!"
لەئەنجامدالەساڵی1920،یاسایمافیدەنگدانیژنانلەئامریکابەفەرمی
ناسێندراونەوەکانیداهاتوویئامریکاتوانیانلەومافەکەڵکوەربگرن.بەاڵم،
سوزانئانتۆنیلەوکاتەدالەژێرگڵدابوو.ئەوەندەزیندوونەماکەبەرهەمی
خەب����اتورەنجەکان����یخۆیوهاوڕێیانیلەپێناووەدەس����تهێنانیئەممافەکە
دواتروەدیهاتبەچاوەکانیخۆیببینێولەراستیش����دائەوەیکەلەس����اڵی

1920کرا،بەرهەمیتێکۆشانیئەوانبوو.
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س����وزانئانتۆنیل����ەکۆتاییتەمەنیداولەنامەی����ەکدابۆژنانیئامریکای
بەمجۆرەینووسی:

"ئ����ەوکات����ەیک����ەئێمەدەس����تمانب����ەکارک����ردوهەوڵماندا
ک����ەیاس����اکانیبنچینەی����یئامریکال����ەبەرژەوەن����دیژنانیئەم
نیش����تیمانەبگۆڕین،هەرگیزباوەڕم����اننەدەکردکەئەمئەرکە
ل����ەالیەنئێمەوەئاکاموەدەس����تنەهێنێوب����ەجیلونەوەی
داهات����وویبس����پێرین.ب����ەاڵملەگەڵئەوەش����دادڵمانش����ادەو
خۆش����حاڵینکەچینێکینوێلەژنانیخوێندەوارخەریکندێنە
مەی����دانوبڕوامانبەوەهەیەک����ەجیلیخوێندەواروزانکۆیی
داهاتوویژنان،ئامانجەکانوەدیدێننومافەکاندەس����تەبەر
دەک����ەن.ئ����ەمجیلەنوێی����ەکەلەهەمووبەش����ەکانیسیاس����ی،
ئاب����ووری،کۆمەاڵیەت����یوفەرهەنگ����یداچاالکوبەش����دارەو
ئ����ازادیدەربڕینیبیروڕایانلەناوکۆڕوکۆمەڵەکانداهەیە،
بێگومانئ����ەوئامانجانەدەپێکنکەئێمەنەمانتوانیبیانپێکینو
هەمووئەمش����تانەوەدەس����تدێننکەئێمەپەنجاساڵەهەوڵی
بۆدەدەینوپێماننەدراوە.ئەمکەس����انەئااڵیەککەلەس����ەر
شانیئێمەبووبەرزدەکەنەوەوبەرەوداهاتووهەنگاودەنێنن
وئەمتێکۆشانەبەبێسوزانئانتۆنیەکانکەسەبارەتبەوان

خەباتیانکردووە،سەردەخەن."
درووشمیسوزانئانتۆنیبەدرێژاییتەمەنیئەوەبوو:

"هەرگیزتێکناشکێی.تێبکۆشە،سەردەکەوی!"



ژن بە باوەڕێكی پۆاڵیینەوە68



69شیرین جیهانی

جۆرج ئیلیۆت
George Eliot
1819- 1880
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ئەگەرس����ەدەینۆزدەیەمس����ەردەمیگەش����ەکردنیرەوتیڕۆماننووسین
بووەلەجیهاندا،ئەوالەواڵتیئینگلیس،ژنێکبەناویجۆرجئێلیۆتلەگەڵ

ڕۆماننووسیگەورەیسەردەمواتا"چارڵزدیکێنز"لەکێبەرکێدابووە.
دیکێن����زبەهۆیهێزیبەرفراوانیخەیاڵوهاوکاتیشبەهۆیس����ەرنجدان
بەژیانیمندااڵنوهەژاران،لەڕۆمانەکانیداکەهێزیئەدەبیوەکووتیشک
لێیاندەدرەوش����ێتەوە،ناوبانگ����یدەکرد.جۆرجئێلیۆتیشبەهەمانش����ێوەبە
ه����ۆیهێزوتواناییەکان����یخوڵقێنەریلەبواریئەدەبیدا،س����ەرنجیهەموو

الیەکیبۆسەرنووسراوەوڕۆمانەکانیراکێشابوو.
ل����ەراس����تیداج����ۆرجئێلیۆتیەکێ����کلەوڕۆماننوس����انەبووک����ەزیادترلە
زۆرینەیڕۆماننوس����انیس����ەردەمی"ش����ازادەویکتۆریا"لەئینگلیس،کەتائەو
کاتزۆرت����رب����ەچاویکەرەس����تەیەکبۆرابواردنچاویانل����ەئەدەبیاتوبە
تایبەتیشڕۆماندەکرد،کارێکیکردکەڕۆمانتەنیاکەرەستەیتێپەڕکردنی
کاتنەبێ����توب����ەپێچەوانەوەڕۆمانن����ووسبەقووڵیبچێتەناوناخیپرس����ە

"ئەو ژنەی کە رەوتی 
ڕۆمان نووسینی گۆڕی"
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سەرەکییەکانیکۆمەاڵیەتیودەرۆنیمرۆڤەکان.
ب����ەمجۆرەبووکەنووس����ەرێکیوەک"دی.ئێ����چ.الورێنس"لەبارەیجۆرج

ئێلیۆتدادەڵێت:
"لەراستیدائەوەجۆرجئێلیۆتبووکەهەمووشتێکیدەست
پێکرد...ئەوبووکەهەمووئاکاروهەڵسوکەوتەکانیمرۆڤی

لەناوڕۆمانەکانیداگونجاند."
ناویراس����تەقینەیجۆرجئێلیۆت"مێریئانئیوانێز"ەولە"وارویکش����ایەر"
هەڵکەوت����وولە"میدالند"یواڵتیئینگلیسلەدایکبووە."مێری"دواترنازناوی
ئەدەب����ی"جۆرجئێلی����ۆت"یبۆخۆیهەڵبژاردووەکەناوێک����یپیاوانەیەوهەتا
ئێستاشهەربەمناوەدەناسرێت.ئەوپێنجەمینوبچووکترینمنداڵی"رابێرت

ئیوانێز"بوو.
باوک����یج����ۆرجئێلیۆتکەس����ێکیزۆرویش����کوتوندرەویئایین����یبووکە
بەردەوامس����ەردانیکلیس����اکانیدەک����ردوهیچبڕوایەکیب����ەگۆڕانکاریەکانی

کۆمەاڵیەتینەبوو.
ج����ۆرجئێلیۆتلەس����ەردەمیمنداڵ����یولەکاریخوێندنداکەس����ێکیزۆر
زی����رەکوخوێندەوارب����وو.بەردەواموبەبەرفراوان����یکتێبیدەخوێندنەوەو
ئەوین����داریکتێ����بب����وو.ل����ەقۆناغێکداکەل����ەقووتابخانەوبەش����ەوانەوانەی
دەخوێند،لەگەڵئیدەورامانەکانیمەسیحیداخۆیتێکەڵکردوکەوتەژێر

کاریگەریکەشیشێکبەناوی"جانئێدمۆندجۆنز"!
لەوقۆناغەداجۆرجئێلیۆتلەس����ەرئەوباوەڕەبووکەهەمووکێش����ەکانی
مرۆڤایەت����یبەجێبەج����ێکردنیبڕیاڕەکانی"کتێبیپیرۆز"چارەس����ەردەکرێت
وهێزیخوداییکلیلیکردنەوەودەرمانیهەمووکێش����ەکانە.لەراس����تیدابۆ
کیژۆڵەیەکیوەکووجۆرجئێلیۆت،بابەتگەلێکیوەکفیداکاریولەخۆبردوویی

ئایینی،شتێکیگەلێکسەرنجراکێشبوو.
ج����ۆرجئێلی����ۆتلەس����اڵی1984هاوڕێلەگ����ەڵباوکیکەئیترخانەنش����ین
کرابوو،ماڵیانبەرەو"کاوانتری"راگواست.لەوێبووکەبنەماڵەکەیکەوتبوونە
نیگەران����یودڵەراوکێ����یئەوەیانلێس����ازببووکەڕۆڵەکەی����انواتاجۆرج،بە
ه����ۆیئەمهەمووبیروباوەڕەئایینیەلەژیانیراس����تەقینەیکۆمەڵگادانەبڕێت
وه����ەربۆی����ەشهەوڵیانداکەکچەکەی����انلەگەڵبنەماڵ����ەی"چاڕڵزبێری"و
"کارۆڵینبێری"ببێتەهاوڕێ،تابەشکەمبەمشێوەیەکەمێکبێتەوەسەرخۆی
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ول����ەنێوانبیروبۆچوونەکان����یئایینیوژیانیڕۆژانەوراس����تەقینەیخۆیدا،
هاوس����ەنگیەکسازبکات.ئەمبنەماڵەیە،بنەماڵەیەکیڕووناکبیروتێگەیشتوو
بوونکەکاریگەریەکیزۆریانلەسەرهزرورامانوکەسایەتیجۆرجدانا.
ه����ەرئەوەشب����ووکەئەمجارەیانج����ۆرجبەپێچەوانەوەیپێش����ووڕوویلە
بیروباوەڕەکانیسێکۆالرکردوبەتەواویپێوانەکانیمەزهەبیوئایینیرەت
کردەوە،بەجۆرێککەپێیوابووتەنیاعەقاڵنیەتیمرۆڤخۆیەتیکەدەتوانی
ببێتەدینامیکیسەرەکیگۆڕانکاریەکانیکەسایەتیوکۆمەاڵیەتی.دواترجۆرج
ئێلیۆتبڕیاڕیداکەهەرگیزڕوولەکلیسانەکاتەوەوئەمەشڕووداوێکبوو

کەبنەماڵەکەیبەمزووانەچاوەڕوانیاننەدەکرد.
ل����ەمنێ����وەدابنەماڵەک����ەیک����ەخۆی����انئایینیب����وونوتەنیاویس����تبوویان
هاوس����ەنگیەکلەنێوانرامانەمەزهەبیەکانوڕووکردنلەژیانیکۆمەاڵیەتی
لەجۆرجداسازبکەن،داوایانلێکردکەجارێکیدیکەبگەڕێتەوەکلیسا.هەر
چەن����دەکەجۆرجبۆڕێزگرتنلەوانئەمکارەیکرد،بەاڵمئیترهیچبڕوایەکی

بەبنەماکانیئایینینەمابوو.
ج����ۆرجهەوڵ����یدەداوێ����رایئەنجامدانیکارەکانیناوم����اڵ،درێژەبەکاری
خوێندنەوەیکتێبونووسینیشبداتودواتریشدەستیکردبەوەرگێڕانی
کتێبێکیدژەئایینیبەناوی"ژیانیمەس����یح"لەبەرهەمەکانی"داویدشتراوس"
کەچیرۆکوبەس����ەرهاتیدابڕانیمەس����یحیلەئاسمانوئیدەکانیمەزهەبی

دەگێڕاوە.ئەمکتێبەلەساڵی1846بۆیەکەمینجارباڵوکرابۆوە.
دوایئەوەیکەباوکیلەساڵی1849کۆچیدواییکرد،ئیترجۆرجوەکوو
پێشووترلەژێرفشاریئایینیوفەرمانیباوکینەبوو.هەربۆیەئەمجارەیان
بەئازادیرویلەکۆڕوکۆمەڵەکانیڕووناکبیرانکردووەکووڕوناکبیرێکی
هەڵگ����ریرامانێکیئ����ازاد،لەکۆبوونەوەکانیاندابەش����داریدەکرد.ڕۆیش����تە
ش����اریلەندەنولەبەش����یپێداچوونەوەیئەدەبیبەسەرنووسراوەکاندا،لە
گۆڤارێکیلیبەراڵوپێش����کەوتنخوازبەناوی"وێس����تمینستێرریۆیۆ"دەستی

بەکارکرد.
جۆرج،گەلێکنووسراوەوبابەتیئەدەبیدەگەیشتەدەستودەیخوێندنەوە.
بەس����ەریاندەچووی����ەوەوڕەخن����ەیلێدەگرتنوچاکیدەکردن.بەمش����ێوەیە
ڕۆژانەچاویبەدەیانبابەتدادەخشاندولەگەڵزۆریەکلەمنووسەرانەی
کەبابەتیانبۆگۆڤارەکەدەناردوبەشێکیشیانلەنووسەرانوقەڵەمبەدەستانی



ژن بە باوەڕێكی پۆاڵیینەوە74

ژنپێ����کدەهاتن،ب����ووبەهاوڕێوهاوکار.یەکێکلەمنووس����ەرانەیکەبەم
ڕێگەیەوەلەگەڵجۆرجئاش����نابوو،نووس����ەرێکبووبەناوی"جۆرجهانری
لوویس".جۆرجئێلیۆت،ئەوینداریجۆرجهانریلوویسبووکەخێزانداربوو.
هاوکاتئەگەرچیلەگەڵهاوس����ەرەکەینەدەژیا،بەاڵمهێش����تالەیەکترجودا

نەببوونەوە.
بەوحاڵەشهەردووکیانبەدوورلەیاساوڕێساکانیکولتوریسەردەم،
پێوەندیئەویندارانەیانسازکردوهەردووکیانبەیەکەوەلەماڵێکدادەژیان.
ئەوانژیانێکیبەختەوەرانەوگۆش����ەگیرانەیانلەگۆش����ەیەکیش����اریلەندەن
دەستپێکردوئەمەشدەرفەتێکیباشیبۆبەرهەمهێنانیزۆرتروباشتری
ئەدەبیرەخس����اندبوو.لەراس����تیدا"جۆرج
لووی����س"یەکەمی����نک����ەسب����ووک����ە"جۆرج

ئێلیۆت"یبۆنووسینیڕۆمانهاندا.
بەمشێوەیەجۆرجئێلیۆتکەوەکئاماژە
ک����راناویراس����تەقینەیخۆی"مێ����ری"بوو،
یەکەمینبەرهەمیخۆیلەسەرناوی"چەند
 Scenes ofدیمەنێ����کل����ەژیانێک����یئایین����ی
Clerical Life"نووس����یکەلەساڵی1858 
ب����اڵویکردەوە.بەالمبۆچ����ی"مێری"ناوی
پیاوانەیجۆرجیب����ەکارهێنا؟دەگووترێ
کەه����ۆکارەیئەوەبووەکەلەمس����ەردەمە
داک����ەمکەسحەزیانلەخویندنەوەیبابەت
ونووس����راوەکانیژن����انبووەوه����ەربۆیەشئەمناوە،وات����اناوی"جۆرج"ی
بۆخۆیهەڵبژاردکەلەراس����تیداناویخۆشەویستەکەش����یبووکەلەگەڵی

دەژیا.
جۆرجئێلیۆتهاوکاتئەمبەرهەمەیبەشێوەیسێچیرۆکولەگۆڤاری
"ب����الکوودمەگەزین"باڵوکردەوە.پرس����ەکانیڕۆژانەیژیانیکۆمەالیەتیو
تاکەکەس����یمرۆڤ،بەرجەس����تەکردنیوانەکانیسرووشتوهەڵسوکەتەکانی
م����رۆڤب����ەمڕێگای����ەوە،بابەتگەلێکبوونک����ەجۆرجئێلی����ۆتئەمانەیوەکوو

"پەروەردەیجوانیناسانە"ناوزەددەکرد.
یەکەمینبەرهەمیچیرۆکیجۆرجزۆربەگەرمیولەالیەنشاکارنووسانێکی
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ئەدەبیلەوێنەی"چاڕڵزدیکێنز"و"تاکێری"پێشوازیلێکرا.ئەوەشلەحاڵێکدا
بووکەلەناوخەڵکیئاس����اییداسەرکەوتێنێکیئەوتۆیوەدەستنەهێنا.بەو

حاڵەشیەکەمبەرهەم،بووبەمایەیناسینودەرکردنیناوبانگ.
ب����ەاڵمجۆرجیەکەمینڕۆمانیخۆیبەناوی"ئادامبێدێAdam Bede"کە

لەساڵی1859باڵوبووەتەوە،گەیاندەبازار.
رەخنەگریبەناوبانگیسەردەم"گۆردۆنهایت"لەبارەیئەمڕۆمانەدابەم

جۆرەینووسیوە:
"بەرایمنلەدوایکتێبی"کەپریمامەتۆم"کەهەمووجیهانی
ڕاماڵ����ی،هی����چکتێبێکیدیکەبەئەندازەیئ����ەمڕۆمانەیجۆرج

ئێلیۆت،بەهێزوکاریگەرنەبووە!".
ئەمڕۆمانەوڕۆمانەکانیسەرەتاییدیکەیجۆرجئێلیۆتلەوێنەی"سیالس
مارنێرSilas Marner  )1861("و"ئاش����ێکل����ەفلۆرانس"زۆرتررەنگدانەوەی
رەنگدانەوەیژیانیخەڵکیشارەولەژێرکاریگەریئەوسەردەمەدانووسراون

کەجۆرجلە"وارکشایەر"ژیابوو.
دواترجۆرجدەستیکردبەنووسینیڕۆمانێکیمێژووییبەناوی"رۆمۆال"
وس����ەدەیپازدەیلەئیتالیاهێنایەبەرچاویخوێنەر.جۆرجبۆنووس����ینو
تەواوکردنیڕۆمانەکەش����یس����ەردانیواڵتیئیتالیایکردوهەوڵیدازانیاری

زۆرترلەمەڕسەدەکانیکۆنیئەمواڵتەوەدەستبخات.
لێکۆڵین����ەوەوس����ەفەروئازموون،ڕۆژبەڕۆژبوونب����ەمایەیپووختەتر
بوونیکەس����ایەتیج����ۆرجوبەهێزتربوون����یئەولەباریئەدەبیش����ەوە.هەر
بۆی����ەئ����ەمپووختەبوونەب����ەتایبەتیلەڕۆمانەکانیدوات����ریئەودالەوێنەی
"فیلیک����سهۆلد"،"میدێلمارچ"و"دانیەلدرۆن����دا"بەڕوونیبەرچاودەکەوێت.
بەتایبەتیشلەڕۆمانی"میدێلمارچ"،نووس����ەرزۆربەوردیلەس����ەردەیان
کەس����ایەتیڕۆمانەک����ەیکاریکردووەوئەوەیس����ەلماندووەکەبەراس����تی

هێزیخوڵقاندنیفەزایڕۆمانیتاچرادەیەکە.
ڕۆماننووس����یب����ەناوبانگیژن"ویرجینی����اوۆڵف"ل����ەپێداهەڵگوتنێککەبۆ

ڕۆمانی"میدڵمارچ"نووسیویەتی،بەمجۆرەیوەسفدەکات:
"ئەمەیەکێکەلەوکتێبەتاکانەیکەبۆکەسانیژیروپووختە

لەواڵتیئینگلیسدانووسراوە!"
ل����ەناوەراس����تمانگەکان����یس����اڵی1870،ج����ۆرجئیلیۆتوەک����وویەکێکلە
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بەڕێزترینوباشترینرۆماننوسانیڕۆژگاریخۆیناوبانگیدەرکرد.
ل����ەس����اڵی1876،دوایئەوەیکەدۆس����تەکەیواتا"ج����ۆرجهانریلوویس"
مرد،لەگەڵ"جانکراس"کەئەویشیەکێکبوولەدۆس����تانینزیکیخۆی،لە
ساڵی1880زەماوەندیکرد.بەاڵمجۆرجلەهەمانساڵیشدابەخۆیمردو

چاوەکانیبۆهەمیشەلەسەریەکدانا.
بەرهەمەکانیجۆرجئیلیۆتبریتینلەمانە:

Scenes of Clerical Life (1858)
Adam Bede (1859)
The Lifted Veil (1859)
The Mill on the Floss (1860) 
Silas Marner (1861)
Romola (1863)
Brother Jacob (1864)
Felix Holt, the Radical (1866)
The Spanish Gypsy (1868)
Agatha (1869)
Brother and Sister (1869)
The Legend of Jubal (1870)
Armgart (1871)
Middlemarch (1871)
Arion (1874)
A Minor Prophet (1874)
Stradivarius (1874)
Daniel Deronda (1876)
A College Breakfast Party (1879)
The Death of Moses (1879)
Impressions of Theophrastus Such (1879)
Early Essays (1919)
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فالنێری ئۆکۆنۆر
Flannery O’connor
1925- 1964
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فالنێ����ریئۆکۆن����ۆر،یەکێکلەگەورەترینرۆماننوس����انیئامریکایە،لەدوای
ش����ەڕیدوویەمیجیهان����ی.ڕۆمانوچیرۆکەکانیئەو،تژیلەسەرس����ەختی،
شۆخیبێبەزەییانە،توندوتیژیوکەسایەتیسەیروسەمەرنکەهەڵسوکەوتی
پارادۆکسیانهەیەونووسەربەئافراندنیئەمکەسایەتیانەلەناوڕۆمانەکانی
داوس����ازکردنیجەویتایبەت،هەوڵیداوەکەس����ەرنجبۆس����ەرکێشەکانی
کۆمەاڵیەتیودەرۆنیمرۆڤیسەردەمرابکێشێوئاماژەبەوەبکاتکەجیهان

خەریکەماناکانیراستەقینەیگەوهەریئەخالقیخۆیلەدەستدەدات.
فالنێری،لەباشووریئامریکاولەناوبنەماڵەیەکیکاتۆلیکداپێگەیشتووە.
ئ����ەمکچ����ەئامریکاییە،کەس����ایەتیەکیتایبەتب����ەخۆیهەبووک����ەتەنانەتلە
ڕۆمانەکانیدائەمتایبەتمەندیەبەڕوونیدەردەکەوێوهەرگیزنەیویس����تووە
زۆرالس����اییڕۆماننوس����انیپێشخۆیبکاتەوە.هەربۆیەشدەس����تیکردبە
نووسینیڕۆمانبەشێوازوداڕشتنیتایبەتیخۆیوجارێکیشلەیەکێکلە
نووسینەکانیدابەمجۆرەباسیلەوەکردکەبەرهەمەکانیئەولەسەردەمی

"ڕۆماننوسی گەورەی سەدەی بیستەم"
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خ����ۆیل����ەپێش����ترنوگوت����ی:"چاوەڕێیئەوەدەکەمکەس����ەتس����اڵیدیکە،
کەسانێکببنەخوێنەریڕۆمانەکانیمن!".بەاڵمزۆرینەخایاندکەڕۆمانەکانی
ئەولەالیەنناسراوترینڕۆماننوسانیجیهانبەگەرمیپێشوازیانلێکرا.

فالنێریلەش����اریساوانا،هەڵکەوتوولەپارێزگای"جۆرجیا"لەدایکبووە.
ئ����ەوتاقەمنداڵ����ی"ڕۆژینائۆکۆنۆر"و"ئێدوارفرانس����یس"ب����ووە.هەرتەمەنی
منداڵیی����ەوەکچێکیپوختەوژیربووکەبەپێچەوانەیمندااڵنیدیکەلەجیاتی
ئ����ەوەیل����ەگەڵمنداالنیهاوتەمەنیخۆیدۆس����تایەتیبکات،زۆرترمەیلیبە
دۆس����تایەتیک����ردنلەگەڵکەس����انیبەتەمەنت����رلەخۆیهەب����ووە.بەردەوام
لەززەتیلەخوێندنەوەونووسیندەبینیوهەمووکاتێکڕووداووکەسایەتی
س����رنجی سەیروس����ەمەرە،
ئەویانرادەکێش����ا.زۆرحەزی
ل����ەراگرتن����یجوجکەب����وو!بە
تایبەتیشباڵندەنایابەکانیزۆر
خۆشدەویس����تنول����ەناوئەم
جووجەاڵن����ەیک����ەلەالیخۆی
رایدەگرت����ن،یەکێکلەجووجکە
تایبەتیەکانیجووجەڵەیەکبوو
کەدەیتوانیپشتاوپش����تڕێگەبڕوات!ه����ەرئەوەبووکەگۆڤاری"پاتێنیوز"
وێنەیەک����یفالنێریلەتەمەنیپێنجس����اڵەییداه����اوڕیلەگەڵئەمجووجکەیە

باڵوکردەوە.
ماوەی����ەکدوایب����اڵوبوون����ەوەیئ����ەمبابەت����ەووێنەک����ەیفالنێ����ریو
جووجکەک����ەی،ه����ەروەکخ����ۆیلەگێڕان����ەوەیژیاننامەک����ەیدائاماژەیپێ

کردووە،جووجکەکەیمردووە.
فالنێریدەیگوتکەباش����تریندەورانوس����ەردەمیژیان����ی،قۆناغیمنداڵی
بووەولەدوایئەمماوەیەئیترهەمووژیانیبەچەرمەسەریوئازارچێشتن
تێپەڕکردووە.ناوبراوبەدەستنەخۆشی"سیل"دەینااڵند.ئەمەشنەخۆشیەک
بووکەلەماوەیتەمەنیکورتیدائازاریدەداوباوکیشیهەربەمنەخۆشیە
ولەکاتێکداکەفالنێریتەنیادوازدەساڵیتەمەنبوو،ژیانیلەدەستدابوو.
فالنێ����ریئەمنەخۆش����یەیلەباوک����یگرتبۆوە،هەربۆی����ەشدایکیفالنێریبە
خێراییئەویبۆماڵیخزمێکیانلە"میلجویل"یپارێزگای"جۆرجیا"راگواست
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بوو.لەمش����وێنەنوێیەدابووکەفالنێریلەخوێندنگایدواناوەندیدەستیبە
خوێندنکردودواتریشلەکۆلێجیئەیالەتیتایبەتبەکچان،تاساڵی1945،

درێژەیبەخوێندندا.
بنەماڵەیفالنێریبەگشتیئایینیوپەیرەویمەزهەبیکاتۆلیکبوون.بەاڵم
زۆرینەیخەڵکانیئەمش����وێنەیکەئەولێیدەژیا،واتاباش����ووریپارێزگای
ویرجینیا،لەکەس����انیسەربەمەزهەبیپڕۆتس����تانپێکدەهاتن.ئەمەشوای
کردکەفالنێریهەمووکاتێکهاوسەنگیەکلەروانگەکانیئایینیخۆیداساز

بکاتوهاوکاتیشبەچاوێکیڕەخنەگرانەلەهەمووئەمشتانەیدەڕوانی.
دواب����ەدوایکۆتای����یهێن����انبەخول����یپ����ەروەردەیکۆلێ����ج،ئەمجارەیانلە
زانکۆیەکدابەناوی"لوا"ناونووس����یکردولەبواریش����ێوازینووس����ینو

تێکنیکەکانینووسین،خۆیپێشخست.
ساڵی1946،یەکەمینچیرۆکیباڵوکردەوە.ئەمچیرۆکەبەناوی"گرانیۆم"
ول����ەیەکێ����کلەگۆڤ����ارەکانداباڵوکرایەوە.لەس����اڵیدوویەم����یخوێندنلە
زانکۆدابووکەبەهۆینووس����ینیچیرۆکێکیتر،خەاڵتییەکەمینوباشترین
چیرۆکنووس����یوەدەس����تهێنا.ئەمچیرۆکەدواتربووب����ەهەوێنیڕۆمانێکی

ناسراویئەوبەناوی"وایزبالد"!
ڕۆمان����یوای����زبالد،بەس����ەرهاتیپیاوێکیگوندیخاوەنرامان����یئایینیەکە
دواب����ەدوایگۆڕینیڕوانگەکانیمەزهەبیپێش����وویخۆی،مەزهەبێکیتازەو
نوێبنیاددەنێتکەئەممەزهەبەلەراستیداکلیسایەکیمەسیحیبێمەسیحە
وئەمکارەش����یتەنیابۆئەوەکردووەکەهێرشبکاتەس����ەربنیانەکانیئایینی
مەس����یحیەت.لەمنێوەدائەمپیاوەگوندی����ە،کەبەردەواموبەنائۆمێدیەوە،لە

ڕێگایەکیڕزگاریدەگەڕێت،تووشیفەالکەتوتوندوتیژیدەبێت.
ب����اڵوکەرەوەیئەمکتێب����ەیفالنێریبەخوێندنەوەیڕۆمانەکەرایگەیاندکە
ئەمەنووس����راوەیەکیزۆرس����ەیرەوداوایلێکردکەش����ێوازیترلەنووسین
بگرێتەپێش.بەاڵمفالنێریخۆیبەدەس����تەوەنەداولەجیاتیئەمەناوەندێکی

چاپەمەنیدیکەیبۆکتێبەکەیدۆزیەوە.
س����اڵی1949،رۆیش����تەشاری"رێدینگریچ"بۆئەوەیکەلەگەڵهاوڕێیانی
خۆیبێت.لەوێبووکەنووس����ینیئەمڕۆمانەیکۆتاییپێهێناوهاوکاتیش

چەندینبەشیڕۆمانەکەیلەگۆڤارەکانیئەدەبیداباڵودەکردەوە.
لەمانگیدێسامبریساڵی1950ولەکاتیگەڕانەوەیبۆپارێزگای"جۆرجیا"
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بۆپیرۆزکردنیجەژنیکریسمەس،بۆدەرمانکردنینەخۆشیەکەیسەردانی
پزیشکانیکارناسدەکاتوهەوڵیچارەسەرکردنیئەمنەخۆشیەبێدەرمانی
سەردەمیخۆیدەدات.بەهۆیچاوەدێریپزشکی،بۆماوەیساڵێکفالنێری
لەرەوش����ێکیباش����تردابەسەردەبات.بەالمدوایئەمماوەیەهاوڕێلەگەڵ
دایک����یدەچێتەمەزرایەکیبەرهەمهێنانیلەبەنیاتلەنزیکش����اری"میلجویل"
ولەوێدەژین.لەمش����وێنەدافالنێریکارەکانیماڵەوەلەگەڵدایکیدابەش
دەکاتوبەخۆیشیدەستدەکاتبەراگرتنوپێگەیاندنیژمارەیەکباڵندە.
تەنانەتخوێنەرانیئاسەوارەکانیش����یبەزانینیئەوراستیەیارمەتیدەدەنو
بگرەلەناوکۆلۆکس����یۆنیتاووس����ەکانیدا،چەندینباڵندەیترهەبوونکەلە

الیەنخوێنەرانیئاسەوارەکانیبەدیاریبۆیهاتبوو.
فالنێ����ریدوات����ردەگەڕێتەوەباش����ووریئامریکا،واتاش����وێنێککەلەناخی
دڵەوەحەزیلێدەکرد.لەوێدەس����تیکردووەبەنووس����ینیژمارەیەکیدیکە
لەڕۆمانەکانیوبەش����ێوازێکیهونەرمەندانەدونیایهەس����توهزریخۆی

دەخاتەسەرالپەڕەكانیوپێشکەشخوێنەرانیدەکات.
ڕۆمانی"وایزبالد"لەس����اڵی1953باڵوبووەتەوە.لەس����اڵی1955،کۆمەڵە
چیرۆکێک����یب����ەناوەکان����ی:"پیاویچ����اکبەزەحم����ەتوەدەس����تدەکەوێو

چیرۆکەکانیتر"،باڵوکردەوە.
ئەم����ەیەکێک����ەل����ەبەناوبانگتری����نبەرهەمەکانیفالنێ����ریوب����ەتایبەتئەم
چیرۆک����ەیکەکۆمەڵەچیرۆکەکەیبەناوکراوە،واتاچیرۆکی"پیاویباشبە
زەحمەتوەدەس����تدەکەوێت"کاریگەریەکیزۆریلەسەرخوێنەرانهەبوو.
ئەمچیرۆکەباسلەکوشتاریبنەماڵەیەکینەفرەتلێکراولەباشووریئامریکا
دەکات.بکوژیئەمبنەماڵەیەکەسێکەبەناوی"میسفیت"کەدەبێتەهۆکارێکی

خوداییچاوەڕواننەکراوبۆرزگاریگیانییەکێکلەقووربانیانیخۆی.
ژمارەیەکلەرەخنەگرانلەسەرئەوباوەڕەبوونکەبەرهەمەکانیئەدەبی
فالنێری،گەلێکبێبەزەییانەنووس����راونوپڕنلەتوندوتیژی.بەاڵمنووسەر
لەبەرامبەردابەسەرسەختیەوەرادەوەستاوتەنیاڕێگایخۆیدەگرتەپێش
وبەبێئەوەیگوێلەمجۆرەرەخنانەبگرێت،درێژەیبەشێوازینووسینی

خۆیدەدا.
دوویەمی����نڕۆمان����یفالنێریبەن����اوی"ورچیدڕندە"لەس����اڵی1959باڵو

بووەتەوە.
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لەساڵی1963،رەوشیتەندروستیفالنێریزیادترلەجارانکەوتەمەترسی
وجارێکیتربەهۆیپەرەگرتنینەخۆشیەکەیبۆئەنجامدانیچاالکیپزیشکی،
رەوانەینەخۆش����خانەکراوە.بەاڵمبەوحاڵەشفالنێریبێوچانلەنووس����ین
رانەوەس����تاوبەردەوامپێنووس����یبەدەستەوەبوو.لەمقۆناغەدابووکەدوو
بەرهەم����یگرینگیخۆیب����ەناوەکانی"ڕۆژیژیانەوە"و"پش����تیپارکێر"باڵو

کردەوە.
فالنێری،لەس����اڵی1964ولەکاتێکداکەتەنیاس����یونۆس����اڵیتەمەنبوو،
بەهۆینەخۆش����یگورچیلەژیانیلەدەس����تدا.هەرلەوس����اڵەداکتێبێکلە
س����ەرناوی"نهێنیەکانوش����ێوازەکان"کەکۆمەڵێکبابەتونووسراوەیباڵو
نەک����راوەیفالنێ����ریلەخۆدەگرت،باڵوک����راوەکەلەالی����ەنخوێنەرانەوەبە
گەرمیپێشوازیلێکرا.ساڵێکدواتریشکۆمەڵەیەکلەچیرۆکەکورتەکانی

بەناوی"هەمووسەرهەڵدانەکاندەبێبگەنەیەکتر"،باڵوکرایەوە.
بەگش����تیهەرچەندفالنێریلەماوەیکورتیتەمەنیکەهەموویبەئازار
ونەخۆش����یتێپەڕی،گەلێکچەرمەس����ەریبینی،بەاڵمتوانیگەلێکبەرهەمی
ئەدەبیبەهێزلەپاشخۆیبەجێبێڵێتوناویخۆیوەکیەکێکلەباشترین

وبەتواناترینڕۆماننوسانیسەدەیبیستەمتۆماربکات.
بەگشتیبەرهەمەکانیئۆکانێربریتینلەمانە:

ڕۆمانەکان:
Wise Blood, 1952
The Violent Bear It Away, 1960

کورتەچیرۆکەکان:
A Good Man Is Hard to Find, 1955
Everything That Rises Must Converge, 1965
The Complete Stories, 1971 —National Book Award[2]

بەرهەمەکانیتر:
Mystery and Manners: Occasional Prose, 1969
The Habit of Being: Letters of Flannery O’Connor, 1979
The Presence of Grace: and Other Book Reviews, 1983
Flannery O’Connor: Collected Works, 1988
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ئامیلیا ئەیرهارت
Amelia Earhart
1897- 1937
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ئامیلی����ائەیره����ارت،بەناوبانگترینفرۆکەوانیژنەلەس����ەدەیبیس����تەمدا.
ئامیلی����اه����ەمفرۆکەوانوهەمی����شئەندازیاریب����واریفرۆکەوان����یبوو.ئەم
ژن����ەفرۆکەوان����ە،ب����ەچاالکیەکانیخۆیتوان����یدەرفەتومەیدانیبەش����داری
چاالکانەتریژنانلەکاریفرۆکەوانیبرەخس����ێنێوئەمدەرگایەیزۆرترو

باشترلەجارانبەرەوئافرەتانکردەوە.
ئامیلیائەیرهارت،لەش����ارۆچکەیەکیپارێزگای"کانزاس"یئامریکالەدایک
بووە.کچیگەورەی"ئێدوین"و"ئێمی"بووکەبەگش����تیدوومنداڵیانهەبوو.
باوک����یئامیلیاکابرایەکیهەمیش����ەمەس����تبووکەب����ەردەوامبەهۆیگیرۆدە
بوونیبەخوردانەوەیش����ەراب،کەمترگرینگیب����ەبنەمالەکەیدەداوگەلێک
جارانیشبەهۆیپیش����ەیباوکی،لەمش����اربۆئەوش����ارماڵیانرادەگواست.
لەمنێوەدابووکەئامیلیا،گەلێکجارانتێکەڵبەکوڕاندەبوو.جلوبەرگی
کوڕانیلەبەردەکردوبەئازادیووەکووئەوانلەگەڵیاندەگەڕاولەگەڵیان
داکاییووەرزشیدەکرد.ئەوهەرگیزئامادەنەبووکەدامەنلەبەربکاتو

یەکەمین فڕۆکەوانی ژن 
کە بە دەوری جیهان دا هەڵفڕی
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بەمشێوەیەهەستیبەئازادیزۆرتردەکرد.گۆڕینیبەردەوامیشوێنیژیان
لەمشاربۆئەوشاربووبەهۆیئەوەیکەئامیلیا،تاتەمەنیحەڤدەساڵەیی،

شەشقووتابخانەیگۆڕی.
لەس����اڵی1916،دوایئەوەیکەخوێندنیدواناوەندیلەش����اری:ش����یکاگۆ"
کۆتای����یپێهێنا،لەخویندنگای"ئۆگۆنتێز"کەلەراس����تیداکۆلێجێکیبچووکی
هون����ەریب����وو،دەس����تیکردب����ەخوێندنلەب����واریهونەری.ئ����ەمکۆلێجەلە
دەرەوەیش����اری"فیالدۆلفی����ا"هەڵکەوتب����وو.ئامیلی����ائەی����ره����ارتکچێکیقەد
بڵین����دوباری����کئەندامبووکەبەردەواموەرزس����یدەک����ردووەرزشیەکێک
ل����ەگەورەتری����نلەززەتەکان����یژیانیئەوبوو.جوانیئەوب����ەرادەیەکبووکە

جارێکیانمامۆستاکەیگوتبووی:
"ئامیلی����الەگەڵئەوەش����داک����ەجلوبەرگەکانیزۆرس����ادەنو
زۆری����شخۆیجوانناکات،بەاڵملەوپەڕیس����ادەییداوبەم
جلوبەرگەکوڕانەیەیکەلەبەریکردووە،زۆریەکلەکچانی
دیک����ەکەبەردەوامبەش����وێنم����ۆدەوەدەگەڕێ����ن،بەخیلیپێ
دەبەنولەناخیدڵەوەپێیانخۆشەکەوەکووئەوبوانایە."

ئامیلیالەمکۆلێجەولەدەفتەرێکیبچکۆڵەدائەمپیش����انەینووسیبووکە
گرێدراویژنانوپیاوانن.ئەودەیهەویستبزانێکەبۆچیژنانناتواننیان

کەمتربەشداریانهەیەلەئەنجامدانیهێندێککاروپیشەدا!
لەس����اڵی1917بووکەبەمەبەس����تیس����ەردانیخوش����کی،س����ەفەریکردە
ش����اری"تۆرێنت����ۆ"یکان����اداوبڕیاڕیداکەبۆهەمیش����ەلەمواڵتەنیش����تەجێ
بێ����ت.هاوکاتبڕی����اڕیداکەبکەوێتەن����اوکاروباریمیلیت����اریوچەکداری!
ه����ەرل����ەوێخولێكیپەروەردەیدەرم����انویارمەتیەکانیپزش����کیبینیولە
نەخۆش����خانەیەکیسەربازیلەش����اری"تۆرێنتۆ"دەستیبەکارکرد.لەدوای
شەڕیجیهانییەکەمولەساڵی1918،لەکاتێکداکەنەخۆشیئانفووالنزایەکی
گ����ەورەهەم����ووناوچەکەیگرتبۆوە،لەمنەخۆش����خانەیەداب����ەردەوامبوولە
خزمەتکردن.ئامیلیا،هاوکاتلەگەڵیارمەتیدانبەکاریدەرمانیوپزشکی،

خولێکیچەندمانگەیپەروەدەیمیکانیکیماتۆڕبینی.
س����اڵی1919،بڕیاڕیداکەلەبواریخوێندنیپزش����کیلەزانکۆکان،خۆی
تاق����یبکات����ەوە.بەمجۆرەب����ووکەدواترخ����ۆیگەیاندەزانک����ۆی"کۆلۆمبیا"
ووەک����ووخوێندکارێک����یئ����ەمزانکۆیەدەس����تیبەخوێندنک����رد.بەالمزۆری
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پینەچووکەجارێکیدیکەدەس����تیلەکارەکەیدیکەهەڵگرتوئەمەش����یانبە
هۆیش����ەڕوناکۆکیەکبووکەلەنێواندایکوباوکیلە"لوس����انجلێس"ساز
بب����وو.هەربۆیەئەودەبوایەبۆئاش����تکردنەوەیئەوانس����ەردانیکردبانو
کانادایبەجێهێش����تبا.ئامیلیاگەڕایەوە"لوس����انجلێس"وبۆیەکەمینجاربە
سواریفڕۆکەسەفەریکرد.ئەمسەفەرەئاسمانیە،بووبەهەوێنیبیرۆکەی
"بوونبەفڕۆکەوان"لەهزریئامیلیا.لەراس����تیداخۆشیوهەیەجانیفڕینو
جوانیدیمەنیهەورەکانوزەویلەئاس����مانەوە،ئەمهەستەیلەئەوداساز
کردکەشوێنیراستەقینەیکاریئەو،لەئاسمانەنەکلەزەوی!بەمجۆرە

بووکەدواتردەستیکردبەدیتنی
خوول����یفڕۆکەوانیل����ەالیژنێکی
فڕۆکەوانبەناوی"نێتاسنۆک".

ئامیلی����ائەیرهارت،یەکەمینژنی
فرۆکەوان����ەک����ەلەس����اڵی1921و
ب����ەتەنیاییس����واریفڕۆکەبووەو
فڕیوە.س����اڵێکدواترولەبیستو
پێنجەمینساڵڕۆژیلەدایکبوونیدا،
یەکەمینفڕۆکەیتاکەکەس����یخۆی
ک����ڕیکەلەج����ۆری"کینێرکاناری"

ب����وو.ب����ەمفڕۆکەیەبووکەڕێکۆڕدیفڕینیژنانیبۆبەرزاییچەهاردەهەزار
هەنگاویلەئاسمان،لەماوەیەکیکورتخایەنداوەدەستهێنا.

لەساڵی1924لەگەڵدایکیداکەئیترلەباوکیئامیلیاجوداببوویەوە،بەرەو
شاری"بۆستۆن"کۆچیانکرد.لەوێبۆماوەیەکبووبەمامۆستایژمارەیەک
کرێکاریئینگلیس����یکەبۆکارکردنلەکارخان����ەکان،هاتبوونەئامریکا.دواتر
چەندینپیشەیدیکەیگۆڕی.هاوکاتیشبەردەوامبوولەکاریفڕۆکەوانیدا

ولەگەڵچەندینفڕۆکەوانوئەندازیاریبواریفڕۆکەوانی،کاریدەکرد.
مانگ����یئاپریلیس����اڵی1928دوایئەوەیکەفڕۆکەوانێ����کبەناوی"چاڕلز
لیندبێرگ"بەتاقیتەنیابەس����ەر"ئۆقیانووس����یئەتڵ����ەس"دافڕیبوو،بۆیەکەم
ج����اروەک����ووفڕۆکەوانێکیژن،پێش����نیاریفڕینبەس����ەرئاوی"ئۆیانووس����ی
ئەتڵ����ەس"بەئامیلیاشکرا.ئەمپڕۆژەیەلەالیەنگرووپێکەوەپش����تیوانیماڵی
لێدەک����راوبڕی����اڕبووکەس����ێفڕۆکەوانک����ەدەبوایەیەکیانژنبا،بەس����ەر
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ئۆقیان����ووسدابف����ڕن.فڕۆکەوانێ����کبەن����اوی"ریچاڕد.ئی.بێرد"ک����ەئاگاداری
ئازایەتیوتواناییەکانیئامیلیابوو،ناویئەویپێش����نیارکردبوو.بەمجۆرە
ئامیلیاهاوڕێلەگەڵدووفڕۆکەوانیپیاو،سواریفڕۆکەی"فرێندشیپ"بوو.
ئ����ەمفڕۆکەیەلەڕۆژی17یمانگیجووەنلەش����اری"نیوفۆندلەند"یئامریکا
بەرزبوویەوەودوایتێپەڕبوونیبیس����تکاتژمێروچلخوولەک،لەش����اری
"وێلز"یواڵتیئینگلیس����تان،نیش����تەوە.بەمشێوەیەئامیلیائەیرهارت،یەکەمین
فڕۆکەوانیژنبووکەبەسەرئاویئۆقیانووسیئەتڵەسدافڕیبوو.ئەمەش

بووبەمایەیدەرکردنیناووناوبانگ!
ئامیلی����اب����ەردەوامبوولەفڕینودواتریشلەگۆڤ����اری"کۆزمۆپۆلێتین"بوو
بەسەرنووس����ەریبەش����یفڕۆکەوفڕۆکەوانی.لەس����اڵی1929،لەیەکەمین
دا ژن����ان فڕۆکەوان����ی کێبەرکێ����ی
بەش����داریک����رد.ل����ەس����اڵی1931،
ک����ە ب����وو ژن یەکەمی����ن ئامیلی����ا
وەک����ووفڕۆک����ەوانوئەمجارەیان
ب����ەهەلیکۆپتێر،ژمارەی����ەکخەڵکی
راگواست.ئامیلیاهاوکاتبنیادنەر
ودواتری����شس����ەرۆکیڕێکخراوی
جیهانیژنانیفڕۆکەوانبووکەبە
ڕێکخ����راوی"ناینتینان����ز"ناوبانگی

دەرکردبوو.
ه����ەرل����ەس����اڵی1931،ل����ەگەڵ
کەس����ێکبەن����اوی"ج����ۆرجپوتنام"
و بەرپرس����یار ک����ە ب����وو ئاش����نا
باڵوک����ەرەوەیکتێ����بب����وو.ئامیلیا
مێردیبەجۆرجکردوبەیارمەتیمێردەکەیلەساڵی1932کتێبێکیبەناوی
"چێ����ژیفڕی����ن"باڵوکردەوە.چەندس����اڵدواتریشول����ەدوایمردنی،واتالە
سالی1937،کتێبێکیدیکەشیلەسەرناوی"دواترینفڕین"،باڵوکرایەوە.

ئامیلیایەکەمینژن)ودوویەمینکەس(بووکەبەتەنیاییبەسەرئاوەکانی
ئۆقیانووس����یئەتڵ����ەسداف����ڕیویەکەمینکەس����یشبووکەب����ەتەنیاییوبۆ
ج����اریدوویەمهەربەس����ەرئەمئاوان����ەدافڕیەوە.ه����اوکاتئامیلیابەفڕینە
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تاکەکەس����یەکانیخۆی،ڕێکۆڕدیخێراییلەفڕینداش����کاندوخەاڵتییەکەمی
"خاچ����یباش����ترینفڕین����ەکان"یوەدەس����تهێناک����ەتائەوکاتب����ەهیچژنێک

نەدرابوو.
لەساڵی1935،بۆیەکەمینجارلە"هاوایی"بەرەو"کالیفۆرنیا"هەڵفڕی.ئەو
یەکەمی����نژنێ����کبووکەبەتاقیتەنیابەس����ەرئاوەکانی"ئۆقیانووس����یئارام"
داف����ڕیب����وو.بەمجۆرەب����ووکەئامیلیابەتاقیتەنیا،هەمبەس����ەرئاوەکانی
"ئۆقیانووسیئەتڵەس"وهەمیشبەسەرئاوەکانی"ئۆقیانووسیئارام"دافڕی

بوو.
ه����ەرلەوس����الەدابووک����ەوەکراوێژکاروهاوکاتیشوەک����ووچاوەدێربۆ
ڕاهێنانیخوێندکارانیفڕۆکەوانی،لەزانکۆی"پرێدۆ"هەڵبژێردرا.دوایئەوەی
ک����ەئ����ەمزانکۆیە،بەنیش����انەیڕێزگرتنل����ەئامیلیا،فڕۆکەیەکی����انلەجۆری
"الکهیدالێکترا"پێش����کەشکرد،بڕیاڕیس����ەفەرێکیدرێژومەترس����یداریدا.
ئەمەبڕیاڕیخووالنەوەبووبەدەوریزەویداوڕێگاکەش����یبەس����ەر"هێلی
ئۆستوا"داتێدەپەڕی!ئەمەفڕینێکیئاسایینەبوو.مەترسیدارترینودرێژترین
س����ەفەرێکبووکەتائەوکاتهیچفڕۆکەوانێکنەیکردبوو.مەترسیدارترینو
دریژترینس����ەفەریجیهان.بەتایبەتیشیەکێکلەمەترسیدارترینشوێنەکانی
ئەمسەفەرە،لەناوچەی>لی"هەڵکەوتوولەواڵتی"گینەینوێ"دەستیپێدەکرد
وتاجەزیرەیبچووکی"هوالند"،واتالەمەودایدوهەزاروپینجسەتوپەنجا
کیلۆمێتریلەخۆدەگرت.لەراس����تیدابەکەرەس����تەکانیسەرەتاییئەوکاتە،
دۆزین����ەوەیجەزیرەیەک����یوابچووکلەناخیئاوەبەرینەکانیئۆقیانووس����ی

ئارام،کارێکیئێجگاردژوارومەترسیداربوو.
ئامیلیا،لەڕۆژییەکەمیمانگیجووەنولە"میامی"هەڵکەوتوولەپارێزگای
"فلۆریدا"یئامریکا،دەستیبەفڕینکرد.لەمسەفەرەدافڕۆکەوانێکیژیروبە
توانابەناوی"فرێدنۆنان"هاوڕێیەتیدەکرد.ئەواندەبوایەبەسەرواڵتانێکی
وەکبرازیل،ئافریقا،هیندوس����تان،بێرمە،تایلەند،ئۆس����ترالیاوگینەینوێدا
تێپ����ەڕیبان.ب����ەمجۆرەدەورێکب����ەزەویدادەخوالنەوەوهێڵیئۆس����توایان
دەگرت����ەپێ����ش.ڕۆژیدوویمانگیجووالیبووکەئ����ەوان"گینەینوێ"یان

تێپەڕاند.
ئامیلیائەیرهارت،لەنووس����ینێکیڕۆژانەیخۆیداکەبەرلەمس����ەفەرەبە

ڕێگایپۆست،بۆئامریکایناردبوو،بەمجۆرەدوا:
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"کەمت����رلەمانگێکیتر،منلەوبەریئۆقیانووس����یئارامبووم
ول����ەڕۆژاوامدەڕوانی.ئەمش����ەولێرەموب����ەرەوڕۆژهەاڵتی
ئۆقیانووسیئارامدەڕوانم.لەماوەیئەمڕۆژانەداکەتێپەڕین،
سەرتاسەریجیهانمانتێپەڕاند،جیالەمبەشەیئەمئۆقیانووسە
بەرینە.بێگومانکاتێکمەترسیەکانیئەمئۆقیانووسەشتێپەڕ

بکەین،دەگەینەشادی."
لەئەنجامدالەدوایبیستویەککاتژمێرفڕینولەفڕینێکیداکەچاوەڕی
دەکراتەنیاهەژدەکاتژمیربخایەنێت،دەنگیئامیلیابیس����تراکەداواییارمەتی
دەک����رد!ئەم����ەدواترینجاربووکەدەنگیئامیلیادەبیس����تراولەپێوەندیەکی
رادیۆیی)بێسیمی(دا،کەبەردەوامدەپچکڕاودیساندەگیرایەوە،رایگەیاندکە
تەنیابۆماوەیسیخوولەکیدیکەبێنزینیپێیەوهاوکاتیشهیچویشکاییەک
بۆنیش����تنەوەیفڕۆکەکەیوەبەرچ����اوناکەوێت!بەمجۆرەبووکەئامیلیالە

ناوئاوەکانیئۆقیانووسیئارامدابۆهەمیشەونبوو...
دواب����ەدوایونبوون����یفڕۆکەکەیئامیلی����الەناوئۆقیان����ووس،گەورەترین
وبەرفراوانتری����نپش����کنینیدەریاییبۆدۆزینەوەیئەنج����امدرا.بەالمهەموو
ئ����ەمهەواڵن����ەهیچئاکامێکی����اننەبوو.ئامیلی����اونببوو.بەڵێ،ئ����ەمژنەئازاو
چاونەترسەیکەفڕینئەوینیئەوبوو،هەرگیزنەدۆزرایەوە،بەالم،لەهەمان
کاتدان����اویچ����ووەن����اوڕیزیژنانیبەرجەس����تەیجیهانوب����ووبەژنێکی
نموونەوئوس����تورەییکەهاندەریژنانیدیکەبوو،بۆبوونبەفڕۆکەوانو

بۆهەڵفڕین!
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کالرا بارتۆن
Clara Barton
1821- 1912
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ل����ەمانگ����یم����ەیس����اڵی1881،کالرابارت����ۆنوژمارەیەکل����ەهاوکارانی،
ڕێکخراویخاچیس����ووریئامریکایانبنیادنا.بارتۆنجیالەوەیکەبووبە
یەکێ����کلەئەندامانیش����وورایراوێژکاریلەگەڵس����ەرۆککۆماریئامریکا،
هاوکاتبووبەس����ەرۆکیڕێکخراویخاچیسووریئەمواڵتەش.جیالەمانە
چاالکیەکانیمرۆڤدۆس����تانەی"کالرابارتۆن"بەتایبەتلەماوەیشەڕەکانی

ناوخۆییلەئامریکا،بەشێکیدیکەنلەژیانیپڕبەرهەمیئەمژنە.
کاتێ����کل����ەس����اڵی1860،وات����ابیس����تویەکس����اڵب����ەرلەس����ازکردنو
دامەزراندنیڕێکخراویخاچیسوورلەئامریکالەالیەنبارتۆنوهاوڕێیانی،
ش����ەڕیناوخۆی����یهەم����ووئامری����کایگرت����ەوەوباکوریەکانیئامری����کاکەلە
دژیکۆیل����ەداریب����وونلەگەڵخەڵکانیباش����ووریئامریکاک����ەپێیانوابوو
کۆیل����ەداریدەبێهەروادرێژەیهەبێتکەوتبوونەگیانییەکتر،کالرابارتۆن
وەکوومامۆس����تایەکیپێش����وویقووتابخانەلەیەکێکل����ەئیدارەکانیدەوڵەتی
ئامریکاوەکووکارمەندێکیسادەکاریدەکرد.شیمانەیئەوەدەکرێتکەلەم

بنیادنەری ڕێکخراوی 
خاچی سوور لە ئامریکا
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س����ەردەمەدابارتۆنیەکەمینژنیئامریکاییبووبێتکەلەئیدارەیفێدێراڵی
دەوڵەتیئامریکاداکاریکردووە.

لەگەڵدەس����تپێکردنیش����ەڕیناوخۆیی،کاتێکبارتۆندیتیکەدەوڵەت
توانای����یبەرەن����گاریکردنلەگەڵکێش����ەکانینییەوتەنانەتکەرەس����تەکانی
س����ەرەتاییداوودەرمانیش����یبۆدابینناکرێت،وەکووتاکەکەسێکیکۆمەڵگا
کەهەس����تیبەبەرپرس����یارەتیدەکرد،قۆڵیهەڵماڵیووێڕایبەجێهێش����تنی
پیش����ەیجاران����یواتاکارمەندیدەوڵەت،بەش����ێوەیەکیب����ێبەرامبەرلەگەڵ
ژمارەیەکلەپزیش����کانوبۆیارمەتیبریندارانوخەڵکانیلێقەوماو،دەس����تی

بەکارکرد.
بارت����ۆنزۆرچاالکانەس����ینگیدابوویەپێشوبەهەم����ووهێزیخۆیەوەلە
گەڵتیمێکیپزش����کیلەمەیدانەکانیشەڕداخزمەتیکرد.ئەوەلەحاڵێکدابوو
کەسەرەتائەندامانیئەمتیمەپزشکیە،بەهەبوونیئەمژنەلەناومەیدانەکانی
ش����ەڕدان����ارازیب����وونوزۆرتروەک����ووکەس����ێکیموزاحیمی����اندەدیتکە
بەردەستیاندەگرێتوناهێڵێتکەئەوانیترکارەکانیانبەباشیئەنجامبدەن.
بەالمدوایماوەیەکتێگەیشتنکەبەپێچەوانەوەبارتۆنژنێکیزۆروشیارو
زیرەکوچاالکەونەتەنیابەردەستیانناگرێت،بەڵکووزۆربەباشیدەستیان
دەگرێ����تویارمەتیەکانیئ����ەوزۆربەکەڵکن.هاوکاتبارتۆنیانوەکووژنێکی
فیداکارناس����یکەتەنیالەپێناوخزمەتهاتووەتەئەمشوێنەوژیانیخۆیشی

خستووەتەمەترسی.
دواب����ەدوایئ����ەوەیک����ەل����ەمەیدانەکان����یش����ەڕداوەک����وویارمەتی����دەری
پزیش����کەکانگەلیکئازموونیباشیوەدەس����تهێنا،ئەمجارەیانڕێکخراوێکی
ل����ەپێناودۆزینەوەیس����ەربازەونبووەکانوەڕێخس����ت.ئ����ەمڕێکخراوەیە
ن����ەکبەیارمەتیدەوڵەت،بەڵکووبەیارمەت����یخەڵکوبەتایبەتیشبنەماڵەی
ئەمکەس����انەیکەڕۆڵەکانیانچووبوونەسەربازیودواتریشبێسەروشوێن

ببوون،پێکهێنا.
لەس����اڵی1869کالرابارتۆندەس����تیکردبەسەفەرکردنبۆژمارەیەکلە
واڵتانیئوروپاییوهەوڵیئەوەیداکەهێندێکیارمەتیبۆلێقەوماوانیشەڕ
ک����ۆبکات����ەوە.لەئوروپابووک����ەبەدیتنیڕێکخراوەمەدەنی����ەکانوبەتایبەت
ڕێکخراوێ����کبەناوی"خاچیس����وور"هێڵ����یچاالکیەکانیخ����ۆیگۆڕی.ئەمە
یەک����ەمج����اربووکەناویئەمڕێکخراوەیدەبیس����توهەوڵ����یداکەزانیاری
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زۆرتریلەبارەدابزانێت.
بارت����ۆنتێگەیش����تکەڕێکخ����راویخاچیس����ووربۆیەکەمج����ارلەواڵتی
س����ویسولەالیەنکابرایەکیبانکداربەناوی"ژانهانریدۆنان"بەگوێرەی
پەیماننامەی"جێنیڤا"کەلەالیەنیازدەنەتەوەپەس����ەندکرابوو،لەساڵی1863 
بنیادنراوە.بەپێیئەمبڕیاڕنامەیە،ئەمکەسانەیکەلەناوڕێکخراویخاچی
سوورداکاردەکەن،مافیئەوەیانهەیەکەبەبێلەبەرچاوگرتنیالیەنەکانی
ش����ەڕوتەنیالەبەرخزمەتیمرۆڤانە،بەهەڵدانیئااڵیەکیس����پیکەخاچێکی
س����ووریلەناودایە،لەمەیدانەکانیش����ەڕداجێگەبگرنویارمەتیخەڵکانی

لێقەوماووسەربازەکانیبریندارونەخۆشبدەن.
کاتێککالرازانیکەئەمڕێکخراوەیەهێشتالەئامریکاسازنەکراوەوبگرە
ئامریکاتەنانەتئەمبڕیاڕنامەیەی"جێنێڤا"یواژۆنەکردووە،س����ەریس����ووڕ
ما.بەمجۆرەبووکەکاتێککالرابارتۆنگەڕایەوەئامریکا،بڕیاڕیدالەپێناو
پەس����ەندکردنیبڕیاڕنامەیجێگەیئاماژەلەالیەنواڵتەکەیخۆیەوەدەس����ت
بکاتبەتێکۆش����انولەئاکامیشدادوایدەس����الخەباتوتێکۆش����ان،واڵتە
یەکگرتووەکان����یئامریکاشبووبەیەکێ����کلەمواڵتانەیکەئەمپەیماننامەیەی

واژۆکرد.
کالرابارتۆنبەپێیئەوئازموونەپزش����کیوڕێکخس����تنیانەیکەلەماوەی
شەڕەکانیناوخۆییئامریکاهەیبوو،بەتایبەتلەبواریدەرمانکردنینەخۆش
وبرین����دارەکان،زۆرب����ەباش����یخەڵکانێکیلەدەوریخۆیک����ۆکردەوەتالە
پێناودامەزراندنیڕێکخراویخاچیس����وورلەئامریکابەیەکەوەدەستبکەن
بەتێکۆش����ان.هەربۆیەشدەستیکردبەنووسین،قسەکردن،وەڕێخستنی
ڕێپێوانوقسەکردنلەگەڵخەڵکیئاساییوبەرپرسانیدەوڵەتیئامریکالەو
پێوەندیەدا.ئەمژنەئازایە،تەنانەتزۆرژیرانەخۆیگەیاندەسیاسەتمەدارانی
ئامریکاییوهەوڵیداکەئەوانیشبەواژۆکردنیئەمپەیماننامەیەرازیبکات
وهان����یدەدانکەئەمم����ژارەبکەنبەڕۆژەڤیخۆیان.بارتۆنهەروەهاخۆی

گەیاندەدەفتەریناوەندیسەرۆککۆماریئامریکاش.
لەساڵی1881،کالرابارتۆنوهاوڕێیانیتوانیانڕێکخراویخاچیسووری
ئامریکادامەزرێنن.بارتۆنبووبەسەرۆکیئەمڕێکخراوەیە.ساڵێکدوایئەم
ڕووداوە،دەولەت����یئامریکاپەیماننامەی"جێنێڤا"یواژۆکرد.بارتۆنتاس����اڵی
1904واتابەدرێژاییپازدەس����اڵ،وەکس����ەرۆکیئەمڕێکخراوەیەخەباتو
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تێکۆش����انیبەردەوامکرد.لەماوەیئەمسااڵنەداڕێکخراوەکەیئەو،لەپێناو
یارمەتیدانیخەڵکلەبیس����تویەککارەس����اتیگەورەلەوێنەی"قاتوقڕی
وک����ەمبوونیخۆراک،تۆفانووێرانیماڵەکان،نەخۆش����یو...هتد"دەورێکی

بەرچاویبینی.
سەرنجراکێشەکەبارتۆنهەرگیزئامادەنەبووکەهیچیارمەتیەکیماڵیلە
دەوڵەتوەربگرێتوهەموویارمەتیەکانیلەخەڵکوەردەگرت.دیارەهۆکاری
ئ����ەمش����تەبەت����ەواوینازاندرێتب����ەاڵممەزندەدەکرێتکەب����ەمجۆرەهەوڵی
پاراستنیسەربەخۆییخۆیوڕێکخراوەکەیداوەوهاوکاتیشهەوڵیئەوەی

داوەکەخۆیلەبوروکراسیئیداریبپارێزێت.
خاچیس����ووریئامریکا،لەگەڵئەوەشداکەئیمکاناتودەرفەتیکەمبوو،
بەاڵمهەمبەیارمەتیپزش����کیوهەمیشبەیارمەتیخۆراکیودابینکردنی
خێوەتوکەرەستەکانیسەرەتاییتربۆلێقەوماوان،مۆریخۆیلەمێژووی
چاالکیەکان����یمرۆڤدۆس����تانەدا.ئ����ەمڕێکخراوەیەجیال����ەخەڵکانیئامریکا،
یارمەتیخەڵکانیدەرەوەیئامریکاش����یداوەوهەتائێس����تاشخاچیسووری

ئامریکابەردەوامەلەخزمەتکردنبەمرۆڤوکۆمەڵگایمرۆڤایەتی.
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پێرل باک
Pearl Buck
1892- 1973
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پێرلباک،هەشتساڵلەپاشباڵوبوونەوەیڕۆمانی"خاکیچاک"،خەاڵتی
نۆبێل����یوەرگ����رت.پێرلب����اکیەکەمینژنیئامریکاییبووک����ەخەاڵتینۆبێلی

وەرگرت.
دایکوباوکیپێرل،لەالیەنکلیساوەئەرکیپڕۆپاگەندەکردنوراگەیاندنی
ئایینیمەس����یحیەتیانلەواڵتانیدیکەپێسپیردرابوو.هەربۆیەپێرل،هەرلە
تەمەنیمنداڵییەوەلەگەڵدایکوباوکیچوونەواڵتیچینوسەردەمیمنداڵی
ونەونەمام����یتەمەن����یخۆیل����ەواڵتیچینتێپەڕاند.پێ����رلدواترگەڕاوەتەوە
ئامری����کاولەش����وێنیلەدایکبوونیواتالەپارێ����زگایویرجینیاولەکۆلێجی
"راندۆڵفماسێن"درێژەیبەخوێندندا.دوایکۆتاییهاتنیخوولیخوێندنی
کۆلێ����ج،جارێک����یتربۆواڵتیچینگ����ەڕاوە.پێرلباکلەواڵتیچیندەس����تی

کردووەبەوانەگووتنەوەوئەرکیمامۆستایەتیگرتووەتەئەستۆ.
تاس����اڵی1917کەلەگەڵپیاوێکیئامریکاییبووەتەدۆس����تومێردیپێ
کردووە،بەردەوامبووەلەپیش����ەیمامۆستایەتی.دوابەدوایزەماوەندکردن،

نووسەری کتێبی 
"خاکی چاک"
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هاوڕێلەگەڵمێردەکەی،شوێنیژیانیانبۆباکوریچینراگواستووە.لەوێ
دالەگەڵجووتیارانیهەرێمەکەژیانێکینوێیاندەستپێکردووەوئەمەش
بۆەتەهۆیناسینیخەڵکیهەرێمەکەوبیروبۆچوونەکانیان.بەمشێوەیەگەلێک
زانیارینوێیانلەس����ەرخەڵکانیهەرێمیباکوریچینوەدەس����تهێناکەئەم
زانیاریوئازموونانەدواترلەناونووسینەکانوڕۆمانی"خاکیچاک"یپێرل

باکدا،بەتەواویرەنگیانداوەتەوە.
پێ����رلب����اک،تاقەمنداڵێکیبەدونیاهێناوەک����ەئەویشمنداڵێکیکەمئەندامی
ه����زریبووە.دواترلەماوەیەکداکەدەس����تیکردووەبەخوێندنلەزانکۆی

"نانکینگ"،منداڵێکیدیکەیبەمنداڵیخۆیقەبوڵکردووە.
ل����ەس����اڵی1922دابووکەپێ����رلبۆیەکەمینجارول����ەکاتێکداکەلەماڵێ
نەخۆش����ی دایک����ی ل����ە ئ����اگاداری
ب����ە ک����ردووە دەس����تی ک����ردووە،
رۆم����ان. و چی����رۆک نووس����ینی
یەکەمینچیرۆکیلەس����اڵی1925،
لەگۆڤ����اری"ئێژی����اماگازی����ن"باڵو
کردووەتەوە.دواتربۆچارەسەری
پزش����کیمنداڵ����ەک����ەمئەندامەکەی،
گەڕاوەت����ەوەئامری����کا.ه����ەرلەوێ
ل����ەزانک����ۆی"کورنێ����ل"جارێکیتر
دەستیکردووەتەوەبەخوێندنوتا
ئەوپەڕیپلەیماستەریخوێندووە.
جارێکیترگەڕاوەتەوەواڵتیچین
ول����ەدووزانکۆی"چیانا"و"نانکینگ"وانەیگوتووەتەوە.تاس����اڵی1931کە
هەس����تیدژایەتیکردنیبیانیەکانلەواڵتیچیننەگەیشتبووەئەوپەڕیخۆی،
ل����ەمزانکۆیانەدادرێ����ژەیبەوانەگوتنەوەدا.بەاڵمدواترکەس����ەرهەڵدانێکی
بەرفراوانوپڕلەکینوتووڕەییلەدژیبیانیەکانلەچیندەستیپێکرد،بە
ناچار"پێرلباک"وبنەماڵەکەی،شوێنیژیانیخۆیانبەجێهێشتولەماڵی
دۆس����تانوناس����یاوەکانیخۆیاندا،خۆیانش����اردەوە.لەکاتیهەاڵتهەاڵت

دابوونکەپێرل،یەکەمینرەشنووسەکانیڕۆمانەکەیلێونبوو.
یەکەمینڕۆمانکەپێرلباڵویکردەوە"بایڕۆژهەاڵت،بایڕۆژاوا"بووکە
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لەساڵی1930باڵوبوویەوەوساڵێکیشدواترڕۆمانەشاکارەکەیواتا"خاکی
چ����اک"ب����اڵوکراوە.ئەمکتێبەهەرلەس����ەرەتایباڵوبوونیەوەس����ەرکەوتنێکی
گ����ەورەیوەدەس����تهێن����اوخەاڵت����ی"پۆلیتزێر"یوەدەس����تهێن����ا.دواترئەم
ڕۆمانەیبەش����ێوەیش����انۆنامەدەرهێن����دراوهاوکاتیشفیلمیلێس����ازکرا.
ئ����ەمکتێب����ەهەرئەوکاتوبەخێراییبەدوازدەزمانوەرگێڕدرا.بەمیلیۆنان
کۆپیلێفرۆش����راوئەمەشبووبەهۆیئەوەیکەنووس����ەرلەناکاویەکجار

بەناوبانگودەوڵەمەندبوو.
بۆماوەیس����ێس����اڵدواتر،پێرلب����اکدووکتێبیدیکەینووس����یوهەر
وال����ەچی����نمای����ەوە.لەس����اڵی1934بووکەپێ����رلب����اکومیردەکەی،واڵتی
چینی����انب����ەجێهێش����ت.پێرلب����اک،لەس����اڵی1935لەمێردەک����ەیجیابۆوە

ولەگەڵبەرپرس����یاریچ����اپکردنوباڵو
کەرەوەیکتێبەک����ەی،زەماوەندیکرد.تەنیا
ل����ەماوەیچوارس����اڵدوایئەمزەماوەندە،
بەلێش����اوبابەتوکتێبیسەرسووڕهێنەری
نووس����ین.ه����ەرلەس����اڵی1935داکتێبێکی
دیک����ەینووس����یوس����اڵێکدواتری����شدوو

کتێبیدیکەیباڵوکردنەوە.
ل����ەس����اڵی1937دووکتێب����یل����ەزمان����ی
چینیەوەبۆس����ەرزمانیئینگلیسیوەرگێڕا.
لەساڵەکانیدواتریشدا،هەرساڵەوحەوت

کتێبینووسیوەیانیشوەریگێراونەتەوە.
جۆراوج����ۆری بابەتگەل����ی ب����اک، پێ����رل

هەڵدەبژارد.لەنووس����ینیبابەتبۆگۆڤارەناس����راوەکانرابگرەتانووس����ینی
کتێ����ببۆمندااڵنوش����ڕۆڤەولێکدانەوەوراپۆرتەکانیپ����ڕخوێنەرلەبارەی

ڕووداوەکانیڕۆژهەاڵتیدووربەتایبەتچین.
لەس����ەردەمیدەس����ەاڵتی"مەککارتی"بۆماوەیەکچەندینکتێبیلەس����ەر
ناویخوازراوباڵوکردنەوە،بەاڵمدواترتێگەیش����تکەواباش����ترەجارێکیتر
وهەربەناویخۆی)وەککەس����ایەتیەکیئەدەبیناس����راو(بەرهەمەکانیباڵو

بکاتەوە.
رامانەکان����یئ����ازادولیبەراڵیپێرلباک،هەرلەنووس����راوەکانیدارەنگیان
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نەداوەت����ەوە،بەڵک����وولەس����اڵی1941،بەس����ازک����ردنودامەزراندنی"کۆڕی
ڕۆژه����ەاڵتوڕۆژاوا"هەوڵ����یل����ەی����ەکنزی����ککردن����ەوەیشارس����تانیەتو

کولتورەکانیڕۆژواییوڕۆژهەاڵتیدا.
لەکۆتاییساڵی1950وەتاسەرەتای1960،واتابۆماوەینزیکەیدەساڵ،
لەس����ەرنێویبەرپرس����یاریکۆڕینووسەران،لەڕێکخراوەیەکداکەتایبەت

بووبەهەوڵدانلەپێناومافیئازادیرادەبڕین،کاروتێکۆشانیکرد.
یەکێکیترلەکارەباشەکانیدیکەیپێرلباک،دامەزراندنیڕێکخراوێکبوو
لەپێناوپاراستنوئاگاداریکردنلەمندااڵنی
بێسەرپەناوبێکەسکەزۆربەیاندایکیان
خەڵکیئاسیاوباوکیانئامریکاییبوو.پێرل
باکلەمەشزیادترهەنگاویهەڵێناودوازدە
منداڵ����یدووڕەگەیبەمنداڵ����یخۆیقەبوڵ
ک����ردنوهەموویان����یوەک����وومنداڵیخۆی

گەورەکردنوپێیگەیاندن.
پێ����رلباک،ئەرکیپاراس����تنوپش����تیوانی
ک����ردنل����ەمندااڵن����یک����ەمئەندامیش����یگرتە
ئەس����تۆ.هەرلەوپێوەندی����ەدا،یارمەتیزۆر
یەکلەمندااڵنیکەمئەنداموبنەماڵەکانیانی

دا.
بەگشتیپێرلباک،هەملەژیانیئەدەبیخۆیداکەسایەتیەکیسەرکەوتوو
بوو،هەمیشلەژیانیتاکەکەسیخۆیداکەخزمەتێکیزۆریبەخەڵکوبە
تایبەتیشمندااڵنکرد.بەمجۆرەئەمەیسەلماندکەیەکێکەلەژنانینموونەی

ئامریکاوجیهان.
بەشێکلەبەرهەموخەاڵتەکانیپێرلباکبریتینلەمانە:

بیۆگرافی:
My Several Worlds (1954)
A Bridge For Passing (1962)
The Exile (1936)
Fighting Angel (1936)

چیرۆکورۆمانەکان:
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See also: List of bestselling novels in the United States in the 1930s
East Wind:West Wind (1930)
The House of Earth (1935)
The Good Earth (1931)
Sons (1933)
A House Divided (1935)
The Mother (1933)
This Proud Heart (1938)
The Patriot (1939)
Other Gods (1940)
China Sky (1941)
Dragon Seed (1942)
The Promise (1943)
China Flight (1943)
The Townsman (1945) – as John Sedges
Portrait of a Marriage (1945)
Pavilion of Women (1946)
The Angry Wife (1947) – as John Sedges
Peony (1948)
The Big Wave (1948)
A Long Love (1949) – as John Sedges
The Bondmaid (1949) First Published in Great Britain
Kinfolk (1950)
God’s Men (1951)
The Hidden Flower (1952)
Come, My Beloved (1953)
Voices in the House (1953) – as John Sedges
Imperial Woman (1956)
Letter from Peking (1957)
Command the Morning (1959)
Satan Never Sleeps (1962; see 1962 film Satan Never Sleeps)
The Living Reed (1963)
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Death in the Castle (1965)
The Time Is Noon (1966)
Matthew, Mark, Luke and John (1967)
The New Year (1968)
The Three Daughters of Madame Liang (1969)
Mandala (1970)
The Goddess Abides (1972)
All Under Heaven (1973)
The Rainbow (1974)
[edit]Non-fiction
Of Men and Women (1941)
Talk about Russia (with Masha Scott) (1945)
How It Happens: Talk about the German People, 1914–1933, with Erna 
von Pustau (1947)
The Child Who Never Grew (1950(
The Man Who Changed China: The Story of Sun Yat-sen (1953) for 
young readers
My Several Worlds (1954)
For Spacious Skies (1966)
The People of Japan (1966)
The Kennedy Women (1970)
China as I See It (1970)
The Story Bible (1971)
Pearl S. Buck’s Oriental Cookbook (1972)
[edit]Long and Short Stories
The First Wife and Other Stories (1933)
Today and Forever: Stories of China (1941)
Twenty-Seven Stories (1943)
Far and Near: Stories of Japan, China, and America (1949)
Fourteen Stories (1961)
Hearts Come Home and Other Stories (1962)
Stories of China (1964)
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Escape at Midnight and Other Stories (1964)
The Good Deed and Other Stories of Asia, Past and Present (1969)
Once Upon a Christmas (1972)
East and West Stories (1975)
Secrets of the Heart: Stories (1976)
The Lovers and Other Stories (1977)
Mrs. Stoner and the Sea and Other Stories (1978)
The Woman Who Was Changed and Other Stories (1979)
The Good Deed (1969)
”Christmas Day in the Morning”
”The Refugee”
”The Chinese Children Next Door” (for children)
″The Enemy”
”The Frill”
”The Golden Flower”

خەاڵتەکانیکەپێرلباکوەریگرتوون:
Pulitzer Prize for the Novel: The Good Earth (1932)
William Dean Howells Medal (1935)
Nobel Prize in Literature (1938)
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سیریماوو 
باندرانایکێ
Sirimavo 
Bandaranaike
1916- 2000
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سیریماووباندرانایکێیەکەمینژنبووکەلەجیهانداولەواڵتیسەیلۆن،
بووبەسەرۆکوەزیران.ئەمژنە،لەگەڵئەوەشداکەژیانێکیسادەوساکاری
هەبوو،هاوکاتکەسایەتیەکیزۆرزیرەکوبوێریهەبوو.لەالیەکەوەئاستی
وش����یاریووریابوونیئ����ەو،لەمەیدانیسیاس����ەتداناوبانگیدەرکردبوو،
لەالیەکیدیکەشئەگەرلەس����ەرش����ەقامتووش����یهاتبای،هەرگیزبیرتلەوە
نەدەکردەوەکەئەمەژنێکیسیاسەتمەداروبەرپرسیاریواڵتەکەیەتیورەنگە
واتێگەیشتبایکەیەکێکەلەوژنانەیکەبۆکڕینیکەرەستەوپێداویستیەکانی

ماڵێ،چووەتەناوبازار!
ژنێک����یب����ەهەیکەلوقەڵەو،بەبێئەوەیخۆیجوانبکاتوزۆربەخۆی

رابگات،هاوکاتیشتارادەیەکتووڕەوتەوسنبوو.
س����یریماووباندرانایکێ،خوێندکارێکیبووداییبووکەلەکۆلێجیکاتۆلیکی
"سانتابریجیدا"خوێندوویەتی.هەمووکاتێکلەسەرکالسبەتەنیاییوبەبێ
دەنگیدادەنیش����توگوێیلەمامۆس����تادەگرت.واتاکەمترینپێوەندیلەگەڵ

یەکەمین سەرۆک وەزیری ژن 
لە جیهان دا
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هاوپۆلەکانیخۆیهەبوو.لەتەمەنیبیس����توچوارس����اڵەییوبەبێئەوەی
ئەوینداربووبێت،بەهەڵبژاردنوخواستیبنەماڵەکەی،لەگەڵپیاوێکیتەمەن
چ����لوچوارس����اڵەب����ەناوی"س����ولەیمانباندرانایکێ"زەماوەن����دیکردوبەم
جۆرەبەفەرمانوبەبێداخوازیخۆیبەمێرددرا.بەاڵمس����ەرەڕایئەمانە
هاوسەرەکەیکەسایەتیەکیخوێندەواروتێگەیشتووبووکەپێشترلەزانکۆی
ئاکسفۆرددەرس����یخوێندبوو.پیاوێکیسەرنجراکێشکەهەرگیزبەدرێژایی
تەمەن����یوەدوایئەوینداریکردنلەگەڵژناننەکەوت.ئەوینیراس����تەقینەی
ئەمپیاوە،سیاسەتبوو.هەردووکیانواتاهەمسلێمانوهەمیشسیریماوو
باندرانایک����ێ،س����ێمنداڵیانبوو:س����ونترا،چاندریکاوئانۆرا.دووکەس����ەکەی

یەکەمکچوئەمەیدواییشیانکوڕە.
س����لێمانهەمووکاتێکبیریلەدۆزینەوەیڕێبازێکیس����ێیەمیئیدیۆلۆژیک
دەکردەوەکەهەملەبەرامبەرمارکسیس����موهەمیشلەبەرامبەرلیبەرالیسم،
وات����اه����ەملەبەرامب����ەررامانەکانیچەپ����یوهەمیشلەبەرامب����ەررامانەکانی
راستگەراییلەباڵیانبەسەرجیهانداکێشابوو،بەرەنگاریبکات.بەمجۆرە
بووکەپارتیەکیلەسەرناویپارتی"النگا"دامەزراند.سیریماووباندرانایکێ،
هەم����ووکاتێکلەگەڵرامانەکانیهاوس����ەرەکەیهاودەنگبووەولەتەواوی
میتین����گوڕێپێوانەکاندا،پاڵپش����تیوهاوڕێیەتیک����ردووە.تەنانەتوەکوولە
واڵتیسەیلۆنبانگەشەدەکرێت،تەنانەتکاریدەفتەرداریبۆکردووە.بەاڵم

ژیانیسەرکەوتووانەیئەمژنومێردەزۆرینەخایاند....
سلێمانباندرانایکێلەهەڵبژاردنەکانیساڵی1956لەبەرامبەرئەوکەسانەی
ک����ەکیبەرکێیانلەگەڵدەکردس����ەرکەوتنیوەدەس����تهێناوپلەیس����ەرۆک
وەزیرانیواڵتەکەیوەدەس����تهێنا.بەاڵمدوایئەمسەرکەوتنە،بەبێئەوەی
هۆکارەکەیدیاربێتودەس����تیش����اراوەیئەمجەنایەتەبناسرێت،سلێمانبە
دەس����تیرەبەنێکیبوداییکوژرا.ئەمرەبەنەبوداییەدواترقۆڵبەس����تکراولە
الیەندادگاوەسزادرا،بەالمهەرگیزدانیبەوەدانەناکەبەهۆکارێکیانبە

فەرمانیکێئەمکارەیکردووە.
دواب����ەدواینزیکبوونەوەیخوولیدواتریهەڵبژاردنەکان،بەهۆیئەوەی
کەهیچکەس����ایەتیەکیبەرچاویترلەدوایس����لێمانلەناوپارتەکەدانەبوو،
ئەندام����انوبەڕێوەبەران����یپارت����یداوایانل����ەس����یریماووباندرانایکێکردکە
ئەرکیبەرپرسیارەتیپارتەکەیانبگرێتەئەستۆوجێگایبەتاڵیهاوسەرەکەی
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پڕبکاتەوە.لەگەڵئەوەشداکەسیریماووباندرانایکێسەرەتابەمکارەرازی
نەبوو،بەاڵمدواترپەسەندیکردوبەقایمیوبەشێوازێکیبەرباڵو،دەستی
کردبەهەڵمەتیپڕۆپاگەندە.ئەمژنەبوێروئازایە،بەبێئەوەیهەس����تەکانی
خ����ۆیبش����ارێتەوە،جلوبەرگیس����پیلەبەرکردولەمیتینگ����ەکاندابەگریان
وفرمێس����کهەڵڕش����تنخوازیاریگۆڕانکاریوپێشکەوتنیکۆمەڵگاکەیبوو.
بەمجۆرەبووکەخەڵکانێکیزۆربەرەوپارتەکەیانراکێشرانوڕۆژبەڕۆژ
ژمارەیالیەنگرانیس����یریماووباندرانایکێکەوەکسیمایەکیدڵسۆزوسادە
وهاوکاتی����شزیرەکوسیاس����یناوبانگیدەرکردبوو،پەرەیانگرت.ئەوس����ا

هەڵبژاردن����ەکان ل����ە پارتەک����ەی
و هێن����اوە یەکەم����ی دەنگ����ی دا
دەسەاڵتیواڵتیسەیلۆنیگرتە

دەست.
باندرانایک����ێ س����یریماوو 
ک����ەپێش����ترژنێک����یبێدەن����گو
گۆشەگیربوو،ئەمجارەیانبوو
ب����ەژنێکک����ەوتاریب����ۆخەڵک
ونەتەوەک����ەیخۆیپێش����کەش
ل����ەبەڕێ����وەبردن����ی دەک����ردو
بنەماڵەیەک����یبچووکیخۆیەوە،

ئەمجارەی����انخۆیوەکوودایکێکدەدیتبۆکۆمەڵگایەککەوەکبنەماڵەیەکی
گەورەت����ریدەهاتەبەرچاو.بنەماڵەیەکیچەندمیلیۆنکەس����یکەپێویس����تەبە

باشیبەڕێوەببردرێت.ئەمەشئەرکێکیسادەوئاساننەبوو.
س����یریماووباندرانایک����ێ،یەکەمی����نژنبووکەلەئاس����تیهەم����ووجیهاندا
گەیش����تبووەپلەیس����ەرۆکوەزیران.لەدوایئ����ەوژنانێکیدیکەشلەوێنەی
"گۆڵ����دامای����ەر"و"ئیندی����راگان����دی"شئ����ەمپلەیانوەدەس����تهێنا،ب����ەاڵمئەو

یەکەمینیانبوو.
 

س����یریماووباندرانایکێ،زۆریهەوڵداکەنەوتیواڵتەکەیبکاتەنەتەوەیی
وهاوکاتی����شهەوڵ����یداکەنیش����تیمانەکەیبکاتەواڵتێکیپیشەس����ازی،بەالم
مەخابنکێش����ەوگرفتەکانبەرادەیەکقوورسوگرانبوونوئازموونەکان
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ب����ەرادەی����ەککەم،کەلەئەنج����امدانەیتوانیئەمئەرکان����ەبەڕێوەببات.بەالم
ئەگەرلەمکارانەداسەرنەکەوت،النیکەملەبواریسیاسەتودیپلۆماسیەتی

دەرەکیداسەرکەوتنیوەدەستهێنا.
س����یریماووباندرانایکێهەوڵ����یدەداکەوەکچۆنمێردەک����ەیبیریلەبێ
الیەنیسیاس����یدەکردەوە،ئەویشنەالیەنیبەرەیچەپونەالیەنیبەرەی
راستبگرێتکەلەسەردەمیئەودابەسەردووالیەنیجیهاندازاڵبوون
ول����ەالیەکس����ۆڤیەتولەالیەکیدیکەشئامری����کا،جیهانیانلەناوخۆیاندا
داب����ەشکردبوو.هەربۆیەئەوهەوڵیئ����ەوەیدەداکەلەمنێوەدادیپلۆماتیک
بجووڵێت����ەوەول����ەگ����ەڵهەردووالیەندانێوانیخ����ۆیخۆشبکات.وەکبە
خۆیگوتویەتی:"تەنیالەیەکدوکانشتمەکڕە.یانلەهیچدووکانێکمەکڕە
ی����انس����ەرلەهەموودوکان����ەکانبنێوجارێکل����ەموجارێکیشلەمەیدیکە

بکڕە."
ب����ەمج����ۆرەبووک����ەجارێکدەچ����ووەمۆس����کۆولەگەڵ"خرۆش����چۆف"ی
مارکسیس����تلێنینیس����تدادەنیشتوجاریکیشدەچووەچینولەگەڵ"چۆئێن
الی"مائۆئیستدیداروچاوپێکەوتنیپێکدەهێنا.هاوکاتیشکیفێکیبچکۆڵەیبە
دەستوەکبڵێیلەهەمووشوێنێکبڵێتئەوەمنوەکژنێکووەکوودایکێک
هاتوومەالتان،دەچووەواڵتانێکیوەکچێکۆس����لۆڤاکی،پۆلەندویۆگوسالوی.
ل����ەهەم����انکاتدانێوانیل����ەگەڵواڵتانیبەرەیراس����توس����ەرمایەداریش
ل����ەوێن����ەیئامریکاگەلیکخۆشبوو.بەمش����ێوەیەکارێکیک����ردکەدەوڵەتی
کانادا،ئەرکیچاککردنەوەیفڕۆکەخانەی"کۆلۆمبۆ"بگرێتەئەس����تۆ،ئامریکا
ئەرکیبەربەرەکانیلەگەڵنەخۆشیماالریالەواڵتەکەیئەوبگرێتەئەستۆو
ئینگلیسیشهێندێککەرەستەیسەرەتاییپێببەخشێت.ئێستائیترسیریماوو
باندرانایکێ،وەکووپڵینگێکیمێ،بۆچاکس����ازیووەدەس����تهێنانیدەرفەتی
زۆرت����ربۆنیش����تیمانەکەی،دەس����تیبەتێکۆش����انوخەباتکردب����وو.لەگەڵ
ئەوەشداکەهەرگیزخۆیبەمارکسیستنەدەزانیولەگەڵئەوەشداکەخۆی
ل����ەبنەماڵەیەکیدەرەبەگبووکەزەویوزارێکیزۆریانهەبوو،بەاڵمدواتر
لەمیتینگەکانیداهاواریدەکردکەپێویس����تەڕێگایەکبدۆزرێتەوەبۆئەوەی
ک����ەمەوداینێوانچینیهەژاروچینیدەوڵەمەندلەکۆمەڵگاداکەمبکرێتەوە
ودەرفەت����یهاوب����ەشوژیانیباش،بۆهەمووئەندامانیکۆمەڵگابرەخس����ێت.
هاوکاتبەڵێنیئەوەیدەداکەبانکەکانبکاتەنەتەوەییوجارێکیترلەساڵی
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1960لەهەڵبژاردنەکانداسەرکەوتنیوەدەستهێنا.بەالمساڵێکدواتر،واتا
لەس����اڵی1961،سەرهەڵدانێکیناڕەزایەتیبەسەریداتەقیەوە.ژمارەیەکلە
الوانوخویندکارانیزانکۆ،لەدژیدەس����ەاڵتیئەوودەوڵەتەکەیدەس����تیان
ب����ەڕێپێ����وانکرد.کاتێککەهەواڵیئەمس����ەرهەڵدانەیبەگوێگەیش����ت،دڵی
ل����ەخ����ۆب����ۆوەولەس����ەرموبڵێکک����ەوت.بەاڵمل����ەکاتێکداک����ەژمارەیەکی
زۆرلەوەزیرەکانوکاربەدەس����تانیدیکەیواڵتەکە،خەریکبوونخۆیانکۆ
دەکردەوەیانهەڵدەهاتن،ئەوتەنیاکەس����ێکبووکەهەڵنەهاتولەبەرامبەر
ئەمڕووداوەدادژکردەوەینیشاندا.بەتەنیاییلەکۆشکیسەرۆکایەتیدا
راوەستاولەبەرامبەرسەرهەڵداوان،رێبازیخۆراگریگرتەپێش.لەمنێوەدا

مەترس����یئەوەبووک����ەئیتربە
هۆیسیاس����ەتەکانیسیریماوو
باندرانایکێ،ئەرتەشیواڵتەکەی
ل����ە نەب����وو زۆری دەورێک����ی
دەس����ەاڵتدا،ه����اوکاتئەویش
نەیدەویستپش����تیبەئەرتەش
ببەستێیانواڵتیکیمیلیتاریستی
س����ازبکات،سەرەڕایئەمانەش

لەناوکۆش����کەکەیمایەوەوبەبێئەوەیخۆیبەدەس����تەوەبدات،چاوەڕێی
ڕووداوەکانیدواییبوو.

بەاڵمسەرهەڵدانەکەگەورەترلەوەبووکەبیریلێدەکردەوە.هەربۆیەبە
ناچارپەیامیداخوازییارمەتیلەواڵتانیجیرانکرد.هیندوس����تان،پاکس����تان
وچی����نگەلێکهێزیس����ەربازیانبۆناردوبەمج����ۆرەیارمەتیاندا.ئەوەلە
کاتێکدابووکەسیریماووباندرانایکێ،هەستیبەوەدەکردکەدەستیشاراوەی
خودییەکێکلەمدەوڵەتەزلهێزانەیجیهان،لەپشتپەردەیئەمسەرهەڵدانە
داهەبووە.لەمنێوەدابەتایبەتیگومانیلەدەستیشاراوەیسیاسەتمەدارانی
کۆریایباکوربوو.دەس����تێکیش����اراوەکەتەنانەتش����ێوازەکانیچەکداریلە
وێنەینانەوەیبۆمبیبەسەرهەڵداوانفێرکردبوو.بەاڵمبەگشتیخۆراگری
ئەمژنە،بووبەمایەیبەهێزتربوونیپێگەیکەسایەتیلەناوخەڵکانیواڵتی

سەیلۆن.
دواب����ەدوایکۆتای����یهاتن����یئ����ەمس����ەرهەڵدانە،س����یریماووباندرانایک����ێ



ژن بە باوەڕێكی پۆاڵیینەوە116

باڵوێزخان����ەیکۆری����ایباکوریلەواڵتەکەیبەس����توهەم����ووکارمەندەکانی
دەرکردن.سیریماووباندرانایکێ،لەمپێوەندیەدا،تەنانەتگومانێکیزۆریلە
یەکیەتیسۆڤیەتهەبوو.بەتایبەتکەدەیزانییەکیەتیسۆڤیەتبەبەردەوامی
پش����تیوانیلەکۆریایباکوردەکاتوبگرەپارەیکرێیباڵوێزخانەیکۆریای

باکورلەشاریکۆلۆمبۆلەالیەنسۆڤیەتەوەدابیندەکرا.
س����یریماووباندرانایکێلەزیندانس����ەردانیئەوکەسانەیکردکەقۆڵبەست
کراب����وونول����ەگەڵی����اندادی����داروچاوپێکەوتنیس����ازکرد.ل����ەوتووێژەکان
داتێگەیش����تک����ەزۆربەیئ����ەمالوانە،خوازی����اریئەوەبوونکەس����یریماوو
باندرانایکێبکوژرێتودەسەاڵتەکەیبڕووخێنن،بەالمئەواندیاریاننەکردبوو
کەچجۆرەسیستەمێکلەشوێنیدەسەاڵتیئەودادەنێن.سیریماوولەواڵمی
ئ����ەوانداباس����یلەوەکردب����ووکەئەویشبڕوایبەسۆس����یالیزمە،بەالمنەک
بەش����ێوازیمارکسیستلێنینیستی،چوونکەئەوبڕوایبەوەنییەکەبەخوێن
ڕش����تنوکوشتاروسەرهەڵدانیلەشێوازیئەوانکێشەکانچارەسەردەبن.
هەروەهاگوتبوویکەڕێبازیدێمۆکراتیکوش����ێوازیئاشتیخوازانەباشترین
ش����یوازوڕێبازەوئەگەرکەس����ێکیوەکوولێنینلەواڵتەکەیخۆیدەس����تی
ک����ردووەبەتێکۆش����انێکیتوندرەوان����ە،هۆکارەکەیئەوەب����ووەکەدوژمنێکی
نادێمۆکراتیهەبووەولەس����ەردەمیئەودالەڕووس����یە،دەرفەتیتێکۆش����انی
مەدەنیودێمۆکراتیکنەبووە.بەاڵملەواڵتەکەیئەوسەیلۆن،خەڵکدەتوانن
پارتیخۆیاندامەزرێننودەنگوەدەس����تبێننوئەگەریشپالنوپڕۆژەی

ئابووریانهەیە،دوایوەدەستهێنانیدەسەاڵتپیادەیبکەن.
سیریماووباندرانایکێ،سەرەڕایخۆڕاگریەکانیدانیبەوەداناوەکەلەکاتی
س����ەرهەڵدانەکەدازۆرترساوەوتەنانەتگریاوە.ئەوگوتوویەتی:"هەرگیزلە
خۆڕڕانەگریاوم.تەنانەتپیاوانیسیاسیشئەگەرپێیانشەرمنەباوزانیبایان
کەچۆنبگرین،سیاس����ەتوشێوازیدەس����ەاڵتداریانزۆرترمرۆڤدۆستانە
دەبوو.هەرلەمڕۆژەوەکەئەرکیجێگرتنەوەیشوێنیمێردەکەمقەبوڵکرد،
چاوەڕوێیئەوەشمدەکردکەڕۆژێکدرەنگیانزوووەکووئەوبکوژرێم.لە
راستیدامنلەمردنیخۆمناترسێم،ئەوەیکەدەمترسێنێئەوەیەکەالوانی
واڵتەکەمببنەکەرەس����تەیدەس����تیواڵتانیبێگانەوبەپێیداخوازوویستو
بەرژەوەن����دیئەوانکاربکەن.کاتێکس����ەرهەڵدانڕوویداوناچاربوومکە
فەرمانیسەرکەوتکردنیئەمسەرهەڵدانەبدەم،لەناخیدڵەوەبۆخۆمبەداخ
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بووم.بەاڵمهیچچارەیەکمنەمابوو.منبەدرێژاییتەمەنملەدژیدەسەاڵتی
چەکداریومیلیتاریزمبووم.رەقملەش����ەڕوکوش����تاروتفەنگوکەرەستەی
جەنگ����یبووەتەوە،بەاڵممەخابنئێس����تاناچارمئەرتەش����یواڵتەکەمبەهێزتر
بکەم.هەمیشەلەسەرئەوباوەڕەبوومکەبەڕێگایتفەنگوبەزمانیچەک،
ناکرێدێمۆکراس����یسەقامگیربکرێت،یانبەرگریلەمافەکانیکۆمەاڵیەتیو
دادوەریبکەین.سەرەڕایئەمانەدەستیدەرەکیناچارماندەکاتکەئێمەش
خۆمانبپارێزینوبەرەنگاریئەودەس����تەدەرەکیانەببینەوەکەهەوڵدەدەن
الوانیئێمەبەقازانجیخۆیانبخەڵەتێننوشەڕیناوخۆییسازبکەن.گەلێک
هێ����زیراس����توچەپل����ەجیهانداچاویانلەس����ەیلۆنبڕی����وەودەیانهەوێ
دەستیتێوەردەن.بەاڵمئێمەنامانهەوێببینبەویەتنامێکیتر.ئێمەنامانهەوێ
ببینبەبەشێکلەبەرەیسۆڤیەتیانسەرمایەداریجیهانی.ئەگەرئەمکارە
بکەین،دەبینەهۆیتووڕەیییەکێکلەمالیەنانەلەدژیخۆمانوئەمەشواتا

سازکردنیدوژمنبۆخۆمان."
بەمجۆرەس����یریماووباندرانایکێ،وەکژنەسیاس����ەتمەدارێکیژیرکەزۆر
بەباشیلەرەوشیهەستیاریسیاسیسەردەمیخۆیتێگەیشتبوو،هەوڵی
ئ����ەوەیدەداکەس����ەربەخۆییواڵتەکەیبپارێزێونەبێتەئامرازیدەس����تو
سیاس����ەتیهیچکاملەمبەرەووالیەنانەیکەلەس����ەردەمیئەوداجیهانیانلە

ناوخۆیاندادابەشکردبوو.
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گرۆهارلێمبرونتالندبەدەیانس����اڵیەکێکبووەلەس����یماناس����راوەکانی
مەیدانیسیاسەتلەواڵتینۆروێژ.ژنێکیخۆشەویستودڵخوازیخەڵککە
تەنانەتلەبەرنزیکایەتیوسادەبوونیخۆی،هەمووخەڵک،نەکبەپاشناو
بەڵک����ووب����ەناویخۆی،واتابە"گرۆ"ناوی����انهێناوەوبانگیانکردووە!گرۆ،
ژنێکیتێکۆشەروبەهێزکەکاریگەریەکیزۆریهەملەباریکەسایەتیەوەلە
س����ەرخەڵکانینۆرویژوواڵتانیسکاندیناویاداناوهەمیشلەئاستیجیهانی
دا،دەورێکیبەرچاویهەبوولەخەباتکردنبۆمافیژنان،مافەکانیمرۆڤ
بەگش����تی،خەب����اتکردنلەدژیه����ەژاریویارمەتیدان����یخەڵکانیهەژارلە

گۆشەوکەنارەکانیجیهانوتێکۆشانلەپێناوپاراستنیژینگە.
بنەماکانیرامانیگرۆزۆرترلەس����ەرسۆس����یالیزم،فێمینیس����مبەشێوازی
سکاندیناویاودێمۆکراسیپێکهاتبوو.ئەمژنەبوێرەبۆیەکەمجارلەساڵی
1980،دەستیبەکاروخەباتیسیاسیکرد.پارتیکارگەرانینۆروێژکەلەو
س����ەردەمەدابەتەواویالوازببوو،پێویس����تیبەکەسایەتیەکیتایبەتهەبوو

ژنێک لە واڵتی وایکینگەکانەوە کە 
نەک بە شمشێر بەڵکوو بە رامانی 
خەباتی کرد
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ک����ەببێت����ەکاریزمایەکوئەمپارتیەجارێکیت����ربژێنێتەوە.لەوکاتەدابووکە
ژنێک����یالویسیاس����ەتمەدار،کەوتەناومەیدانیئ����ەمبەربەرەکانیەوبەهۆی
کارزانیوتواناکانی،پێگەیکۆمەاڵیەتیودەسەاڵتیسیاسیلەنیشتیمانەکەی
داوەدەستهێنا.گرۆپێشتریشوەکوووەزیریژینگەتوانیبوویکەهێندێک
یاسالەواڵتەکەیداجیگیربکاتودەنگیئەرێنیبۆئەمیاسایانەلەپارلەمان

وەربگرێتکەبۆباشترکردنیژینگەپێشنیاریکردبوون.
کەسایەتیتایبەتیگرۆهارلێمبرونتالند،سەرنجیهەمووسیاسەتمەداران
وت����ەواویخەڵک����ینۆروێ����ژی
بۆالیخ����ۆیراکێش����ابوو.بەم
جۆرەبووک����ەلەتەمەنیچلو
دووس����اڵەییداوەکس����ەرۆک
وەزیرانیواڵتەکەیهەڵبژێردرا.
س����ەرۆک یەکەمی����ن ئەم����ەش
وەزیریالوینۆروێژبووکەلە
دوایس����اڵی1905،واتالەپاش
واڵتەکەی����ان، س����ەربەخۆبوونی
ئەمپۆستەیپێدەبەخشترا.

گرۆهارلێمبرونتالند،هەر
ل����ەتەمەنیمنداڵی����ەوەحەزیلە
ب����اسودانوس����تاندنیسیاس����ی
ب����ووەولەناوماڵەوەولەکۆڕ
وکۆبوونەوەکانیبنەماڵەییدا،
س����ەریلەوبابەتان����ەخووراوە
وخ����ۆیلەباس����ەکانوەرداوە.
باوکیپزش����کوالیەنگ����ریپارتیکارگەران����ینۆروێژبوو،دایکیش����ییەکێک
ل����ەوژنان����ەبووەکەبەتەواویالیەنگریلەیەکس����انیمافەکانیژنانوپیاوان
کردووەوهەمووئەمانەشکاریگەریەکیزۆریانلەسەرکەسایەتیوپێگەی
گرۆدانابوو.گرۆشوەکووباوکیدەیهەویستببێتەپزیشکوهەربۆیەشلە
زانکۆدەستیکردبەخوێندنلەمبوارەوە،بەاڵمهاوکاتدەیهەویستتواناکانی
خۆیلەمەیدانیسیاس����ەتوبەتایبەتیشتێکۆش����انیئازادیومافخوازانەی
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فێمێنیستیتاقیبکاتەوەودواتریشلەگەڵشاریئۆسلۆیپایەتەختینۆروێژ،
ل����ەگەڵپیاوێکیمیانەڕەوبەناوی"ئاونئۆلۆفبرۆنتالند"زەماوەندیکرد.
گرۆخوێندنیپزش����کیل����ەزانکۆی"هاروارد"س����ەرکەوتووانەکۆتاییپێهێنا.
هاوکاتلەگەڵئەوەیکەس����ێمنداڵیگ����ەورەدەکرد،لەچوارچێوەیروانگە

چەپەکانیشیداتێکۆشانیبەردەوامدەکرد.
لەراس����تیدائەوەیکەبووبەمایەیس����ەرکەوتنیگرۆهارلێمبرونتالند
ل����ەمەیدانیسیاس����ەتدا،قاییمبوونیبیروباوەرەکانیبوو.ئەودەیهەویس����ت
بەش����ێوەیبنیادینلەزۆربوارانداگۆرانکاریلەوالتەکەیس����ازبکاتوبە
ک����ردەوەوزانیاریش،پالنیتایبەت����یهەبوو.بەجۆرێککەئەندامانیپارلەمان
لەئاس����تیژیریووردبینیئەوس����ەریانسووڕمابوو.هەربۆیەشدەرفەتی
ب����ۆرەخس����ێندراوئەویشل����ەمنێوەداوەکووس����ەرۆکوەزیرانێککەچللە
سەتیکابینەکەیلەژنانیچاالکوتێکۆشەرینۆروێژیپێکدەهاتن،لیاقەت

وشایانبوونیخۆیبەهەمووکەسێکسەلماند.
یەکێکلەکەسایەتیەکانیژنلەمەیدانیسیاسەتداکەگرۆسەرنجیئەوی
بۆالیخۆیراکێشا،سەرۆکوەزیرانیئەوکاتەیواڵتیئینگلیس"مارگارێت
تاچێر"بوو.تاچێرس����ەردانیواڵتینۆروێژیکردوبۆدیتنیگرۆچوو.بەاڵم
گ����رۆکەس����ێکنەبووکەبەخات����ریمیوانداری،لەبی����روبۆچوونەکانیخۆی
ش����تێکبگۆڕێت.بەمش����ێوەیەکاتێکتاچێرمیوانیبوو،گرۆپێیراگەیاندکە
ئەولەدژیسیاسەتەکانیواڵتیئینگلیسەکەخاکیئافریقایباشووریداگیر
ک����ردووەوئ����ەمکردەوەیەب����ەداگیرکەریوکۆلۆنیالی����زمدەزانێت.جیالەمانە
گرۆهارلێمبرونتالند،وەکووکەس����ێککەب����ەوردیلەبواریژینگەپارێزی
لێکۆڵین����ەوەیکردبوو،لەس����ەرئەوبڕوایەبووکەک����ۆرەیزەویکەوتووەتە
ن����اومەترس����یەکیگ����ەورەوەوئەگەررەوت����یدژایەتیژینگەل����ەالیەنمرۆڤ
ب����ەمش����ێوەیەبەردەوامبێت،ئەواهەمووش����تێکبەرەول����ەناوچووندەچێت.
ه����ەربۆیەشگرۆس����ەرەتالەواڵتەکەیخۆیەوەدەس����تیپێک����ردوخوازیاری
سیاسەتویاساگەلێکبووکەبەگوێرەیئەوانئەمکارخانەوکارگانەیکە
گازیگوڵخانەییس����ازدەکەنوزیانبەژینگەدەگەیەننرابگیرێنوکارخانە
وکارگەکان����یدیک����ەشدەبێبەجۆرێککاربکەنکەهی����چزیانێکبەژینگەی
واڵتینۆروێژوواڵتانیدیکەیجیهاننەگەیەنن.هاوکاتهەمانپێشنیاریبۆ
کۆمەڵ����گایجیهان����یوبەتایبەتڕێکخراوینەتەوەیەکگرتووەکانهەبووتالە
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ئاس����تیجیهانیشداهەڵمەتێکیبەرباڵودەس����تپێبکرێت،چونکەجیهانماڵی
هەموومرۆڤەکانەوناس����ەنگیژینگەییلەهەرشوێنێکیجیهان،کاریگەریلە
سەرالیەکانیدیکەشدادەنێتومەترسیەکیگەورەیەلەسەرداهاتوویژینی

مرۆڤوهەمووگیاندارەکانیترلەسەرگۆیزەوی.
گ����رۆهارلێ����مبرون����تالن����د،داوایلەمارگرێ����تتاچیریشکردک����ەپێشبە
کارخانەکان����یل����ەمجۆرەیئینگلی����سبگرێت،چوونکەئ����ەمکارخانەوکارگانە
گازیژەهراویس����ازدەکەنولەهەمانکاتدازیانیانبۆخەڵکینۆروێژیش
هەی����ەکەلەگەڵئینگلیسجیرانن.لەئاکام
داژن����ەتێکۆش����ەرینۆروێ����ژیتوان����یبە
س����ەرژنەس����ەرۆکوەزیریئینگلیسیدا
س����ەرکەوێتومارگرێ����تتاچێ����ربەدانی
هێندێکبەڵێنیل����ەمپێوەندیەدا،گەڕایەوە

شاریلەندەن.
سیاس����ەتیم����رۆڤدۆس����تانەیگرۆلە
الی����ەکوهاوکاتی����شهەنگاوەکان����یب����ەر
باڵویلەپێناوپاراس����تنیژینگەلەالیەکی
ت����ر،بووبەه����ۆیئەوەیک����ەڕێکخراوی
نەت����ەوەیەکگرت����ووەکانل����ەس����الی1981 
داوایلێب����کاتکەراپۆرتێکیلێکۆڵینەوەیی
وزانستیلەسەررەوشیژینگەلەئاستی
جیهانیدائامادەبکات.گرۆهارلێمبرونتالند،هاوڕێلەگەڵشاندیکیبیست
ودووکەسیدەستیبەکارکردولەئەنجامداراپۆرتەکتێبێکیانئامادەکرد
کەتائێستاشوەکوویەکێکلەبەڵگەکانوسەرچاوەکانیسەرەکیلەبواری

ژینگەپارێزیدەزاندرێت.
 

گ����رۆه����اوکاتلەپێناومافەکانیژن����ان،هەمووکاتێکلەتێکۆش����اندابووە.
بۆوێنەلەکۆنفرانس����ێکداکەلەش����اریقاهیرەیمیس����رلەسەربابەت"زۆر
بوونیهەژماریدانیشتوانیکۆرەیزەویومەترسیەکانیئەمڕووداوە"ساز
کرابوو،وتارێکیپێش����کەشکردوبەتوندیرەخنەیلەوەگرتکەپیاوانلە
هەمووگۆش����ەوکەنارەکانیجیهاندا،خەریک����نلەبەرامبەرژنانداجۆرێک
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توندوتیژیبەکاردەهێنن.
لەبواریدیپلۆماس����یشداوەکووکەس����ێکیئاش����تیخواز،ب����ۆوێنەوەزیری
دەرەوەیواڵتەکەی"جانهۆرس����ت"یبەنهێنیکردبووەبەرپرسیاریئەوەی
کەلەنێوانفەلەستینیەکانوئیسرائیلیەکاندیداروچاوپێکەوتنسازبکاتو
دەرفەتێکبۆلەیەکتێگەیش����تنوس����ەقامگیرکردنیئاشتیلەنێوانئەمدوو
نەتەوەیەس����ازبکات.هەروەهالەکاتیش����ەڕیناوخۆییلەیۆگوس����الویش،
وەکووکەس����ێکیمرۆڤدۆس����تدەورێکیبەرچاویهەبووەل����ەیارمەتیدانی

لێقەوماوانیبۆسنیایی.
گرۆهارلێمبرونتالند،وەکووژنێکیشیاووزانا،لەسەرئەوباوەرەبوو
کەپێویس����تەمرۆڤس����ەرەتاخزمەتبەخۆی،بنەماڵەیخۆی،هاوواڵتیانو

جیرانەکانیودواتریشهەموومرۆڤایەتیبکات.هاوکاتدەیگوت:
"منرەنجوزەحمەتیئەمڕێگایەیکەگرتوومەتەبەردەگرمە
ئەس����تۆ،تاجیلیداهاتوووکەسانێککەلەپاشمنئەرکەکان

وەئەستۆدەگرن،کەمتربکەونەناوزەحمەتوفشار."
وەئێس����تائەگەرنۆروێژیەکێکەلەواڵتانیهەرەدیمۆکراتیک،مافپەروەر
وپێشکەوتوو،بەرهەمیخەباتورەنجیکەسانێکیوەکگرۆهارلێمبرونت

الندە.
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هێلێن گێرلی 
براون
Helen Gurley 
Brown
1922- 2010
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هێلێنگێرلیبراون،یەکێکەلەوژنانەیکەالیەنگریلەمافیئەوژنانەدەکرد
کەخوازیاریمێردکردننەبوونوژیانیتاکەکەسیانبەالوەپەسەندتربوو.
بەاڵملەسەردەمێکداکەئەودەستیکردبەتێکۆشانلەپێناوبەرگریکردن
ل����ەپێگەیکەس����ایەتیئەمژنانە،کۆمەڵگاب����ەچاوێکیخراپلەمجۆرەژنانەی
دەڕوانی.ئەوەلەکاتێکدابووکەلەڕوانگەیهێلێنگێرلیبراون،یەکلەسێی
ژنانیکۆمەڵگایئامریکاخوازیاریئەمجۆرەژیانەبوونوئەمەشبەوواتایە
دەهاتکەلەروانگەیخەڵکانیئەمکاتەیئامریکا،یەکلەسێیژنانیئامریکا
بەهۆیئەمجۆرەتێڕوانینوهەڵسوکەوتەیان،بەچاویژنانیخراپەونالەبار

لەکۆمەڵگاداچاویانلێدەکرا.
هێلێ����نگێرل����یب����راون،لەوتووێژێک����دالەگ����ەڵڕۆژنامەیەک����یئامریکاییدا
گوت����ی:"منل����ەهەوڵیئەوەدامکەب����ەژنانیئامریکاییبڵێم،پێویس����تناکات
ئامانجەکانتانزۆرگەورەبنوزۆریشخۆتانماندووبکەن،بەڵکوولەژیانی
تاکەکەس����یڕۆژانەشتانداوبەکەمێکهەوڵداندەتواننزۆرشتانوەدەست

بەناوبانگترین ژنە سەرنووسەری 
جیهانی ڕۆژنامەوانی ئامریکا
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بێنن.هەمپارەوهەمیشدۆستوهەمیشلەززەتوپێگەیکۆمەاڵیەتی.!"
ئەمژنەڕۆژنامەوانەکەدواترگۆڤارێکیبەناوبانگیباڵوکردەوەوچەندین
کتێبینووس����ی،ل����ەتەمەنیهەژدەس����اڵەییەوەکەوتووەتەن����اومەیدانیکاری

ڕۆژنامەوانیولەرادیۆکاریکردووە.
هێلێ����نگێرلیبراون،لەپارێزگای"ئارکانزاس"یئامریکالەدایکبووە.دایک
وباوکیمامۆستابوونوباوکییەکێکبووەلەنوێنەرانیپارلەمانیفێدێراڵی
ئ����ەمپارێزگایە.کاتێککەهێلێنتەنیادەس����اڵیتەمەنب����وو،دایکیمردووەو

دواتریشبنەماڵەکەیانبۆشاریلوسانجلێس،شوێنیژیانیانگۆڕیوە.
هەرلەتەمەنیمنداڵیداخوش����کێکیتووش����ینەخۆشیکەمئەندامیدەبێت
وئەمەشقۆناغێکەکەئابووریئامریکابەتەواویشێوابوو.ئەمقەیرانانەش
ببوونەهۆیئازاریدەرۆنیهێلێن.لەتەمەنیمامناوەندیدادەس����تیکردبە
خوێن����دنل����ەقووتابخانەیدواناوەن����دیودواتریشلەکۆلێج����یتێگزاسوبە
نمرەیەکیزۆرباشدەرچوو.بەاڵمماوەیەکدوایخوێندنوبەهۆیئەوەی
ک����ەپ����ارەینەبووبی����دات،بەناچاردەس����تیلەخوێندنهەڵگ����رتوکەوتەناو

بازاڕیکار.
ل����ەنێ����وانس����اڵەکانی1940و1941،هەموەکووتایپیس����تکاریدەکردو
هەمیشوەکوویەکێکلەبێژەرانیرادیۆیەکیناوچەیی،واڵمینامەیگوێرەکانی
دەدای����ەوە.هێلێ����نئەمقۆناغەلەژیانیخۆیبەیەکێکل����ەتاڵترینقۆناغەکانی

ژیانیناودەباتودەڵێت"ئەمەسەردەمێکبووکەمنببوومەمشک!"
هەرلەوپێوەندیەدابەمجۆرەینووسیوە:

"هیچشتێکلەوەناخۆشترنییەکەتۆکچۆڵەیەکیهەژدەساڵە
بی،بەدەموچاوێکیپڕلەزیبکەوسینگێکیسافوڕوویەکی
زەردوب����ێتاق����ەت،هاوکاتیشلەئیدارەی����ەکداکاربکەیکە

رقتلێیەتی."
لەس����اڵی1948لەب����واریکاریپڕۆپاگەندەییوئامادەکردنیوتارونامە
بۆیەکێکلەئیدارەکانیتایبەتبەپڕۆپاگەندە،دەس����تیبەکارکرد.نامەکانو
نووسراوەکانیپڕۆپاگەندەییئەوبەرادەیەکبەهێزوجوانبوونکەسەرنجی
خەڵکیانبەئاسانیرادەکێشاوئەمەشبووبەهۆیئەوەیکەلەساڵی1957،
خەاڵتیباشتریننامەیپڕۆپاگەندەییناسراوبەخەاڵتی"فرانسیسهۆلمێز"ی
پێدرا.لەس����اڵی1959لەگەڵدەرهێنەرێکیس����ینەمابەناوی"دەیویدبراون"
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زەماوەندیکردوئەمەشهاوکاتبوولەگەڵئەوەداکەوەکسەرنووسەری
گۆڤارەکانی"لیبێرتی"و"کۆسمۆپۆلیتین"دەستیبەکارکردبوو.لەمگۆڤارانە
داوبەتایبەتیشلەگۆڤاری"کۆسمۆپۆلیتین"گەلێکبابەتیتایبەتبەژنانو
ئازادیپەیوەندیەکانیجنسیئەوانباڵوکردەوە،ئەمەشبووبەهۆیئەوەی
کەبەمیلیۆنانکەسلەئامریکا،وتارەکانیئەمگۆڤارەبخوێننەوەوهەمخۆی

وهەمیشگۆڤارەکەیناوبانگێکیبێوێنەیوەدەستهێنا.
لەس����اڵی1962کتێبێکیلەس����ەرناوی"س����ێکسوکچانیمێ����ردنەکردوو"
نووس����یکەلەسەرتاس����ەریئامریکاداتەقیەوە.لەمکتێبەداهەروەکئاماژە
ک����را،بەرگ����ریلەماف����یئەوکچوژنانەک����ردکەنەیاندەویس����تمێردبکەنو

خوازیاریکارودەرفەتیژیانیتاکەکەسی
بوون.لەهەمانکاتدائەویشخوازیاری
ڕێزگرتنیکۆمەڵگالەکەسایەتیوئازادی

وپێگەیئەمتاقمەژنانەبوو.
ل����ەس����اڵی1964کتێبێک����یدیک����ەیب����ە
ناوی"س����ێکسوئیدارە"ب����اڵوکردەوەکە
ئەمەشژمارەیەکیس����ەیرەوس����ەمەرەی
لێفرۆش����را.چەندس����اڵدواترولەساڵی
1970،هەرلەوپێوەندیەداکتێبێکیدیکەی
بەناوی"س����ێکسوکچیمێردنەکردووی
ن����وێ"باڵوک����ردەوەکەئەم����ەشدرێژەی

هەمانکتێبییەکەمیبوو.
هێلێ����نگێرلیبراون،ل����ەڕۆژنامەکاندا
بەن����اویخ����وازراوی"قەیرەک����چ"بابەتی

دەنووس����یولەس����ەرگەلێکبابەتیلەوێنەی"خۆجوانکردن،سێکس،پیشە،
چۆنیەت����یپێوەن����دیلەگەڵپیاوان،م����ۆدوگەلێکبابەتیهاوش����ێوە..."واڵمی
پرس����یاریخوێنەران����یدەداوە.ئەمپرس����یاروواڵمانە،دوات����رلەچوارچێوەی
کتێبێ����کداب����ەناوی"بیروبۆچوونەکانیتووڕەهێنەر"باڵوبۆوەکەفرۆش����ێکی

چاکیکرد.
لەس����اڵی1964،هێلێنومێردەکەیگۆڤارێکیانبەناوی"فێم"واتاژن،باڵو
کردەوە.ئەمگۆڤارەبەهۆیزۆربوونیوێنەکانیوگرانبوونیخەرجەکەی،
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ل����ەالیەنزۆرباڵوکەرەوەیئامریکاییەوە،ئەرک����یچاپکردنیرەتکرایەوە.
بەاڵمکەس����ێکبەناوی"ریچ����ارددیمز"کەتواناییەکان����یهێلێنیدیتبوو،بیری
لەوەکردبۆوەکەبۆیهەیەئەمگۆڤارەشوەکووگۆڤاری"کۆسمۆپۆلیتین"لە
ئاستێکیبەرباڵوداخوێنەرپەیدابکاتوسەرکەوتووبێت،هەربۆیەپشتیوانی
ماڵیلێکردوئەرکیسەرنووسەریش����یبەهێلێنگێرلیبراونس����پارد.بەاڵم

ئەمگۆڤارەوەکووگۆڤارەکەیپێشووسەرکەوتوونەبوو.
لەمنێوەداژمارەیەکلەتێکۆش����ەرانیفێمینیس����تلەوێنەی"بێتیفریدان"بە
توندیهێرش����یانکردەسەرهێلێنوبەنووس����ینیوتار،باسیانلەوەکردکە
هێلێنئاستیخەباتومافەکانیژنانیهێناوەتە
خوارول����ەجیاتیئەوەیکەبۆئامانجگەلێکی
گەورەت����رتێبکۆش����ێت،دونیایژنان����یتەنیالە
لەززەتوخۆش����یوسێکس����یتاکەکەس����یدا
کورتکردووەتەوە.ئەمنووسەرەفێمینیستانە
هاوکاتلەسەرئەوبڕوایەبوونکەشێوازی
تێڕوانینیهێڵێن،ژندەکاتبەکاالوهێندیکی
دیکەشپێی����انوابووکەئەمج����ۆرەتێڕوانینە
مەترس����یدارەوبنیانیبنەماڵ����ەالوازدەکاتو

دواتریششیرازەیکۆمەڵگادەشێوێنێت.
س����ەرەڕایهەمووئەمانەهێڵێنگێرلیبروان،کەسەردەمانێکئەویشناوی
فێمینیس����تیلەس����ەرخ����ۆیدادەناودواترئ����ەمناوەیئیترب����ەکارنەهێناوە،
یەکێکبوولەمژنانەیکەهەوڵیداژنانزۆرترلەبواریژیانیتاکەکەسیەوە
س����ەربەخۆوئازادبنوبەرگریلەپێگەوش����وێنیتاکەکەس����یوکۆمەاڵیەتی
ئ����ەمکچوژنانەکردکەنەیاندەویس����تمیردبکەن.ئ����ەوەشلەکاتێکدابووکە
کۆمەگائەمجۆرەژنانەیبەکەس����انێکناودەبردلەڕێالیانداوەوفاسیدو

خراپەکارن.
ه����اوکاتگۆڤارەک����ەی"کۆس����مۆپۆلیتی����ن"کەهێڵێ����نسەرنووس����ەریبوو،
کاریگەریەک����یکۆمەاڵیەت����یوایلەس����ەرهزریمیلیۆنانکەسل����ەئامریکادا
هەب����ووک����ەالنیک����ەمدوازدەمیلی����ۆنک����ەس،وتارەکانیاندەخوێن����دەوە.بەم
ج����ۆرەبووک����ەهێڵێن،بووب����ەبەناوبانگترینوکاریگەرترینسەرنووس����ەری
جیهانیڕۆژنامەوانیسەردەمیخۆیلەئامریکاوبەشبەحاڵیخۆی،مۆری
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رامانەکانیلەقۆناغێکیهەستیاریکۆمەاڵیەتیواڵتەکەیدا.
بەرهەمەکانیهێڵێنگێرلیبراونبریتینلەمانە:

Sex and the Single Girl (1962)
Lessons In Love—LP Record on How To Love A Girl & How To 
Love A Man (1963) Crescendo Records, GNP #604
Sex and the Office (1965)
Outrageous Opinions of Helen Gurley Brown (1967)
Helen Gurley Brown’s Single Girl’s Cookbook (1969)
Sex and the New Single Girl (1970)
Having It All (1982)
The Late Show: A Semi Wild but Practical Guide for Women 
Over 50 (1993)
The Writer’s Rules: The Power of Positive Prose—How to Cre-
ate It and Get It Published (1998)
I’m Wild Again: Snippets from My Life and a Few Brazen 
Thoughts -2000

هاوکاتئەمخەاڵتانەیکەوریگرتوونئەمانەن:
1995: Henry Johnson Fisher Award from the Magazine Publish-
ers of America
1996: American Society of Magazine Editors’ Hall of Fame 
Award
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گوێندۆلین 
برووکس
Gwendolyn 
Brooks
1917- 2000
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"گوێندۆلینبرووکس"،یەکێکەلەگەورەترینوناسراوترینشاعیرانیژنلە
سەدەیبیستەمدا.ئەمژنەیەکەمینژنیئافریقایی-ئامریکاییبووکەخەاڵتی
ئەدەبی"پۆلیتزێر"یوەرگرتکەیەکێکەلەگەورەترینوبەنرخترینخەاڵتەکانی
ئەدەب����یل����ەجیهاندا.ئەمخەاڵتەیبەهۆیش����ێعرەکانیس����ەرنجراکێشوبە
توان����ای"گوێندۆلینبرووکس"پێ����یدرا.گوێندۆلینبرووکس،لەهەمانکاتدا

ئەندامیئەنستیتوینەتەوەییهونەروئەدەبیاتیئامریکابوو.
هەڵبەستوشێعرەکانی"گوێندۆلینبرووکس"،هەڵگریهەستورامانێکی
تەواومرۆڤدۆس����تانەوپاکن.هەس����تیئەمژنەلەشێعرەکانیدازۆرکاریگەرە
وخەڵکانێکیزۆریبەرەوالیخۆیراکێشاوە.ئەمژنەرەشپێستەلەشاری
"توپاکا"هەڵکەوتوولەپارێزگای"کانزاس"یئامریکالەدایکبووەودواتریشلە
باشووریهەرێمی"شیکاگۆ"گەورەبووە."کێزیا"دایکیگوێندۆلینمامۆستای
قووتابخانەبووەو"داوید"باوکیش����ی،هەمووکاتێکلەهەوڵیئەوەدابووەکە
ببێتەپزش����ک.بەگش����تیهەمباوکیوهەمدایکی،هۆگریەکیزۆریانبەوێژە

یەکێک لە گەورەترین شاعیرانی ژنی 
ڕەش پێست لە جیهان دا
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وئەدەبی����اتهەبووە.ئەمهەوڵوتەقەالیان����ەوئەمحەزلێکردنەبنەماڵەییەلە
هون����ەروئەدەبی����ات،کاریگەریانلەس����ەرهزرورامانوهەس����تیگوێندۆلین
داناوەولەئاکامداکەس����ایەتیئەویان،وەکووژنێکیش����اعیر،شێوەداوە.ئەم
دایکوباوکەهاوکاتهەوڵیئەوەیانداوەکەجیالەکچەکەیان،کوڕەکەشیان
وات����ا"ریمۆن����د"،ڕوولەبابەت����یئەدەبیبکاتوتەنانەتبڕگ����ەوبەرنامەیەکی
س����ەختیڕۆژانەی����انب����ۆمنداڵەکانیخۆیانداڕش����تبووکەب����ەمجۆرەبوو:
)هەم����ووڕۆژێبەیانیانمنداڵەکانیاندەبوایەکاییدژواروتوندوتیژیانکردبا
وئێوارانەشکاییهێمنوئارام،
ل����ەگ����ەڵخوێندن����ەوەیکتێبو

نیگارکێشی!(.
گوێندۆلی����ن،ه����ەرل����ەتەمەنی
حەوتساڵییەوەدەستیکردووە
بەنووس����ینیشێعروهەڵبەست.
بۆخۆیلەمبارەوەبەمجۆرەی
نووس����یوە:"ل����ەتەمەن����یی����ازدە
ساڵەییدا،دەفتەرێکیبیرەوەریم
هەب����وو.کاتێکدەس����تمک����ردبە
هۆنینەوەیهەڵبەس����تەکانم،دایکمبەوبڕوایەگەیش����تکەلەداهاتوودادەبمە

شاعیرێکیلەوێنەی)پۆلالرێنسدانبێرن(!"
کاتێک"گوێندۆلینبرووکس"تەنیاسێزدەساڵیتەمەنبوو،یەکەمینهەڵبەستی
خۆیلەسەرناوی"ئێوارە"لەگۆڤارێکیمندااڵنبەناوی"ئەمەریکەنچایڵدهود
مەگەزین"باڵوکردەوەووەکووپاداش����تیئەمهەڵبەس����تەی،سەرنووس����ەری
گۆڤارەک����ەبۆماوەیش����ەشمانگانبەخۆڕڕایی،ژمارەب����اڵوکراوەکانیئەم

گۆڤارەیبۆنارد.
"گوێندۆلی����نبرووکس"ل����ەقۆناغیخوێندنداگەلێکزەحمەتیوناخۆش����ی
بەچاوەکانیخۆیبینی.لەالیەکەوەبۆخۆیکچێکیش����ەرمێونوکەمدوێ
ب����وو.ل����ەالیەکیدیکەشبەهۆیئەوەیکەرەنگیپێس����تیئێجگارڕەشبوو،
نەکتەنیالەالیەنهێندێکسپیپێستەوە،بگرەلەالیەنئەورەشپێستانەیکە
پێستیانکەمێکڕووناکتربوو،بەردەوامگاڵتەوگەمەیپێدەکرا.ئەمهەستی
هەاڵواردنەشزۆرتاڵوناخۆشبوو.ئەمهەس����تەلەناودڵیداوەهایپەنگ
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خواردەوەکەدواتردەستیکردبەنووسینیرۆمانێکلەسەرناوی"مادمارتا"
وئەمئازموونەتاڵەیسەردەمیخوێندنیخۆیلەوێداگێڕایەوە.ئەمڕۆمانە

لەساڵی1953باڵوکراوەتەوە.
دوایکۆتای����یهێنانیخول����یدواناوەندنیخوێن����دن،ئەمجارەیانلەکۆلێجی
"وودڕۆویلس����ۆن"دەس����تیکردبەخوێندن.لەمکۆلێجەداگۆڤارێکیبەناوی
"نیوزریۆیۆ"باڵوکردەوەکەزۆربەیبابەتەکانیلەمەڕکێش����ەکانیکولتوری

ورەگەزپەرەستیبوو.
ل����ەس����اڵی1939،لەگەڵنووس����ەرێکبەناوی"هان����ریلوینگتۆنبلەیکلی"
کەیەکتریانلەNAACP “کۆڕینەتەوەییپێش����کەوتنیرەشپێستەکان"ناسی
بوو،زەماوەندیکرد.س����اڵیکدواتر،واتالەس����اڵی1940،دوومنداڵیدوانەی
بوو.لەس����ەرەتایساڵی1940،بەهاوکاریکەسێکبەناوی"ئینێزکانینگهام
س����تارک"لە"ناوەندنیهوونەریکۆمەڵگایباشوور"خوولێکیتایبەتیلەسەر
هەڵبەس����توهەڵبەس����توانیدیتوروانگەیلەبارەیچۆنیەتیشێعرنووسین

زۆرترئاواڵەبوو.
یەکەمینکتێبیش����ێعریخۆیلەس����اڵی1945،لەس����ەرناوی"شەقامێکلە
برۆنزویلA Street in Bronzeville"باڵوکردەوە.هەرلەوس����اڵەدا،یەکێک
بووەلەمدەژنانەیکەخەاڵتیگۆڤاری"مۆدمۆزێل"یانبەهۆینووس����راوەو

بەرهەمەکانیبەهێزیئەدەبیان،وەدەستهێنا.
بەاڵمئەوخەاڵتیگەورەتریش����یلەپێشبوو.لەس����اڵی1950،سەبارەتبە
نووسینیکتێبەشێعرێکبەناوی"ئانیئالێن"کەلەساڵی1949باڵوکردبۆوە،
خەالتیئەدەبی"پۆلیتزێر"یوەرگرت.لەمکتێبەداکۆمەڵێکشێعریهۆنیوەتەوە
ک����ەناوەڕۆکیانزۆرترمژاریدونیایڕەشپێس����تەکانلەخۆدەگرێتوزمان
وش����ێوازیداڕش����تنیش����ێعرەکانیشلەشێوازیش����اعیرانێکیمۆدێرنیوەک

"ئیزراپۆند"و"تی.ئێس.ئێلیۆت"دەچێت.
گوێندۆلی����نبرووک����س،لەم����اوەیس����ااڵنی1950و1960،کۆمەڵێککتێبی
ش����ێعریب����ۆمندااڵنوهێندێککتێبیشێعریش����یبۆنەونەمام����انوتازەالوان

باڵوکردەوە.
ئ����ەمنووس����ەرەژنەهەمووکاتێکبەدڵێکیگ����ەورەوکراوە،هەوڵیئەوەی
دەداک����ەگیان����یناس����کوپاکیمندااڵنەیخ����ۆیبپارێزێوهەم����ووکاتێکیش
تینوویفێربوونیشتیتازەبوو.کاتێکلەدوویەمینکۆنفرانسینووسەرانی
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رەشپێس����تبەشداریکردوگوێیلەوتاروبابەتەکانیژمارەیەکنووسەری
هاورەگ����ەزیخ����ۆیراگرت،س����ەریل����ەتواناییەکانیئەوانس����ووڕماووەک
ب����ەخ����ۆیئاماژەیپێکردووە،گەلێکش����تیانلێفێربوو.لەمس����اڵەبەدواوە
گۆڕانکاریەکیزۆرلەتێڕوانینەکانیخۆیداوەدیدێنێ.هەرلەمپێوەندیەدا

بەمجۆرەینووسیوە:
"لەم����ەب����ەدواوەه����ەوڵدەدەمف����ۆرموش����ێوازینوێت����رل����ە
شێعرەکانمدابەکاربێنم.دەبێکارێکبکەمکەهەڵبەستەکانم

لەناومەیخانەکانیشدابگوترێنەوە."
لەمنێوەدالەجیاتیئەوەیکەش����ێوازەکەیخۆیس����ادەبکاتەوە،زمانێکی
خۆماڵیترورەوانتری،بۆدەربڕینیهەس����تیش����اعیرانەیخۆیبەکارهێنا.

دیسانلەوپێوەندیەدانووسیویەتی:
"دەمه����ەوێهەڵبەس����تەکانمرەوانبن،بەبێئەوەیکەکێشو

وێنەکانملەشێعرداتێکبدەن."
ل����ەوکاتەش����ەوەزیادت����رلەجارانهەوڵ����یداکەمژاریئێ����شوئازارەکانی
رەشپێس����تەکانبکات����ەهەوێنیهەڵبەس����تەکانیوخوازیاریمافییەکس����انو
بەراب����ەرب����وول����ەنێ����وانهەموو
مرۆڤەکاندا.ئەمژنەرەشپێستە
و خ����ۆی هەس����تی مافخ����وازە،
هەڵبەس����تەکانیبەباخچەیەکلە
گوڵوگوڵزارش����ووبهاندووەکە
پێشکەشیهەمووخەڵکانیجیهان
وبەتایبەتیشس����پیپێس����تەکانی
دەکات،ت����اه����ەرس����پیپێس����تێک
کەب����ۆنبەگواڵڵەکانیش����ێعری
ئەوەوەدەکات،چاوێکیشبەدونیایرەشپێستەکاندابخشێنێوگوێلەدەنگ
وداخوازەکانیئەوانبگرێت.لەمکارەشداوەکووباخچەوانێکیراس����تەقینە،

بەتەواویسەرکەوتووبوو.
بەرهەمەکانیئەدەبیگوێندۆلینبرووکس،بریتینلەمانە:

Negro Hero (1945)
The Mother (1945)
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A Street in Bronzeville (1945)
Annie Allen (1950)
Maud Martha (1953) (Fiction)
Bronzeville Boys and Girls (1956)
The Bean Eaters (1960)
Selected Poems (1963)
We Real Cool (1966)
In the Mecca (1968)
Malcolm X (1968)
Family Pictures (1970)
Black Steel: Joe Frazier and Muhammad Ali (1971)
The World of Gwendolyn Brooks (1971)
Aloneness (1971)
Report from Part One: An Autobiography (1972) (Prose)
A Capsule Course in Black Poetry Writing (1975) (Prose)
Aurora (1972)
Beckonings (1975)
Black Love (1981)
To Disembark (1981)
Primer for Blacks (1981) (Prose)
Young Poet’s Primer (1981) (Prose)
Very Young Poets (1983) (Prose)
The Near-Johannesburg Boy and Other Poems (1986)
Blacks (1987)
Winnie (1988)
Children Coming Home (1991)
In Montgomery (2000).
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ئێمیلی برۆنت
Emily Bronte
1818- 1848
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Wuthering Heights یان����یبەرزاییەکان����یتۆفان����ی،تاک����ەڕۆمان����ی"ئێمیلی
برۆنت"ەکەلەتەمەنێکیزۆرکەمدا،واتالەتەمەنیسیساڵەیی،بۆهەمیشە

چاوەکانیوەیەکناوە.
بەسەرهاتیژیانیئێمیلیوخوشکەکانیوتاقەبراکەیان،لەواڵتانیئیرلەند
وئینگلیس،بووەتەئەفس����انەوتەنانەتش����ێوازیئوستوورەومێتۆلۆژیکیبە
خۆی����ەوەگرتووە.خەیاڵوهەس����تیئەمژنەنووس����ەرەل����ەڕۆمانەکەیدا،بە
رادەیەکسەرنجراکێش����ەکەتائێس����تابووەتەمژاریلێکۆڵینەوەکانیئەدەبیو

دەرۆنناسانەوگەلێکبابەتووتاریلەسەرنووسراوە.
ئێمیل����ی،کچ����یکابرایەکیب����ەرەگەزئیرلەن����دیبووبەن����اویپاتریککەلە
بواریئایینەوەمەس����یحیولەباریمەزهەبییەوەلەس����ەرڕێرەویگرووپی
"مێتۆدیست"ەکانبووکەئەمگرووپەگرێدراویکلیسایواڵتیئینگلیسبوون.
لەس����اڵی1820،باوکیبووبەجێگریکەشیشیبەشێکلەناوچەی"هاورس"
هەڵکەوتوولەش����اری"یۆرکشایەر"وبەمش����ێوەیەبنەماڵەیبرۆنتماڵیانبۆ

نووسەری کتێبی "بەرزاییەکانی پڕ لە با 
 "Wuthering Heights
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ئەمناوچەیگواستەوەکەپێدەشتێکیپڕلەدارودڕووبوو.ئێمیلیپێنجەمین
منداڵ����یبنەماڵ����ەبوو،چوونکەپێش����تردوومنداڵی"پاتریک"بەهۆینەخۆش����ی
مردبوون.س����ێیەمینمنداڵیبنەماڵە"ش����اڕلۆت"بووک����ەئەویشدواتربووبە
یەکێکیترلەڕۆماننوس����ەکانیبەناوبانگوتەنیائەوبووکەلەکاتیژیانیدا
باڵوبوونەوەیبەرهەمیئەدەبیخۆیبەش����ێوەیکتێببەچاویخۆیبینی.
باڵوبوونەوەیڕۆمانیشاڕڵۆت،بووبەمایەیناوبانگدەرکردنیئەو،ئەگەر
چ����یئەوی����شزۆرنەژی����اوەولەتەمەنیس����یونۆس����اڵەییداکۆچیدوایی

کردووە.
منداڵ����یچوارەمیپاتری����ک،تاقانەکوڕیبنەماڵەبووکەن����اوی"برانواڵ"ی
لەس����ەرداندرا.ئەمکوڕەشوەکووخوش����کەکانیخاوەن����یبەهرەیهونەری
ب����وو.ه����ەملەبوارینووس����ینوهەمیشلەبوارینیگارکێش����یکاریدەکرد،
ب����ەاڵمبەهۆیئەوەیکەلەتەمەنیالویەتیداڕوویلەخواردنەوەیئەلکول
ومەش����رووبکردولەمکارەشدازێدەڕۆییکرد،دەس����تیلەکاریهونەری
ب����ەرداول����ەئەنجامی����شدابەبەدمەس����تیگیانیلەدەس����تدا.شەش����ەمینو
بچکۆڵەترینمنداڵیپاتریک،کچێکیدیکەبووبەناوی"ئانبرۆنت"کەئەویش
دواترپێنووس����ینووس����ینیبەدەس����تەوەگرتوڕۆمانینووس����ی.هەرچەند
ئەوی����شنەیتوان����یبالوبوونەوەیبەرهەمیئەدەبیخۆیب����ەچاوببینێتولە
دوایمردن����یڕۆمان����یلێباڵوکرایەوە.ئانبرۆنت،تەنیابیس����تونۆس����اڵ
ژیاوە.دایکیئەممندااڵنەلەس����اڵی1821مردووەوهەربۆیەپووریان،واتا
خوش����کیدایکی����انبەناوی"ئێلیزابێ����ت"ئەرکیئاگاداریوگ����ەورەکردنیئەم
مندااڵنەیوەئەس����تۆگرت����ووە.ئەمژنەشیەکێکبووەلەڕێڕەوانیش����ێوازی

"مێتۆدیسم".
پاتریک����یباوک،ژیانێک����یکۆمەاڵیەتیوبەرباڵویهەب����وو،هەربۆیەکەمتر
دەرفەت����یپێڕاگەیش����تنبەمنداڵەکانیهەبوو.لەمنێ����وەدامندالەکانیکەدواتر
وەکوونووس����ەرکاریگەریەکیزۆریانلەسەرئەدەبیاتیزمانیئینگلیسیدانا
وبەرهەمگەلیسەرنجراکێش����یانئافراند،خۆیانکەس����ایەتیخۆیانپێگەیاندو
ئەویندارانە،لەناودەش����توکوێس����تانەکاندا،هەستورامانیخۆیانهێنایە

سەرکاغەز.
ئەممندااڵنەهەرکاتکەکارەکانیناوماڵیانتەواودەکرد،دەستیاندەکرد
ب����ەخوێندن����ەوەیئاس����ەواروبەرهەمەکان����یئەدەبیولەڕۆم����ان،چیرۆکو
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ش����انۆنامەکانی"ویلیامشێکس����پیر،بایرۆن"،وگەلێکنووسەریدیکەوەبگرە،
ت����ادەگات����ەبەس����ەرهاتەکانی"هەزارویەکش����ەو"ونووس����راوەکانیگۆڤاری
"دارستانیڕەشBlack wood“هەرچیوەدەستیانکەوتبادەیانخوێندەوەو

کاریگەریەکیزۆریانلەدونیایخەیاڵیئەدەبیوەردەگرت.
پووریمنداڵەکانیشکەبەتەواویبڕوایبەچیرۆکوبەسەرهاتەکانیناو
کتێبیپیرۆزوهەروەهاگەلێکئەفس����انەیدیکەیبۆدەگێڕانەوەکەئەمانەش

خەیاڵیئەوانیبەهێزتردەکردوهانیدەدانکەدەستبکەنبەنووسین.
ئێمیل����ی،زۆربەیکاتەکانیژیانیلەن����اوماڵولەژوورێداتێپەڕاند.بەاڵم
خەیاڵیهەمووکاتێکبەرەوشوێنەدوورەکانفڕیوەوهەمووکاتێکلەجیهانی
خەیاڵەکانیدانووقمبووە.هەرلەمنداڵیەوەدەس����تیکردووەبەنووس����ینلە
ب����ارەیواڵتان����یخەیاڵیوبەش����ێوەیەکیزۆروەس����تایانە،بەوردیوەس����فی

چۆنیەتیئەمواڵتەخەیاڵیانەیکردووە.
پاتریک����یباوک����یمنداڵەکان،ل����ەڕۆژیپێنجیجوونیس����اڵی1826،لەکاتی
گەڕانەوەلەس����ەفەرێکدا،بەدیاریباوەش����ێکیکەرەستەیکایەوگەمەیلە
گ����ەڵخ����ۆیهێناوەتەوەکەلەناویانداچەندینس����ەربازیبووکەچینیبوون.
ئەمس����ەربازانەکەلەدارداتاشرابوون،بوونەکەرەستەیگەمەیمنداڵەکانو
ئەمەشدیس����انکاریگەریەکیزۆریلەسەرخەیاڵیئەوانداناوهانیدەدان
بۆس����ازکردنیهێندێکچیرۆکوگێڕانەوەیهیندێکبەسەرهاتیخەیاڵیلەم
س����ەربازانە.تەنانەتهەرکاملەمنداڵەکان،یەکێکلەمس����ەربازانەیبۆخۆی
هەڵگرتب����ووکەتایبەتمەندیوکەس����ایەتیتایبەتیانپێدابوون.ئەمەشیەکەمین
هەن����گاوب����وولەپێناونووس����ینیئەمبەس����ەرهاتەخەیاڵیانەوه����ەم"ئێمیلی"و
هەمیش"ئان"و"شاڕلۆت"و"پاتریک"چەندینچیرۆکیانبەزمانێکیشاعیرانە
بەره����ەمهێنا.بەالمبەش����ێکل����ەمبەرهەمانەلەناوچوونوتەنیابەش����ێکلە

شێعرەکانکەبەرهەمی"ئێمیلی"ن،هەتائێستاماون.
ئێمیل����یلەتەمەنیالویەتیداتاقەرۆمان����یخۆیواتا"بەرزاییەکانیتۆفانی"
نووسیولەراستیدابەشێکلەکەسایەتیەکانیئەمڕۆمانەیلەژێرکاریگەری
کەس����ایەتیەکانیدیاریەکەیباوکیداڕش����تبووکەخ����ۆیخەیاڵیبۆکردبوون.
کەسایەتیسەرەکیئەمڕۆمانەژنێکەبەناوی"نێلی"کەپێشخزمەتیماڵێکەو
لەروانگەوزمانیئەوەوە،بەسەرهاتیڕۆمانەکەوگەلێکئەوینوڕووداوی
سەیروس����ەمەرەدەگێڕدرێت����ەوە.ئەمژنەزۆرتربەس����ەرهاتەکانیناوئەمماڵە
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دەگێڕێتەوەکەکاریتێدادەکاتوهەستیبوونلەناوماڵوئاگاداریلەماڵ،
لەناوئەمڕۆمانەدازۆرینەیفەزایڕۆمانەکەیداگرتووە.

توانای����یوهێ����زینووس����ەرل����ەگێڕان����ەوەیبەس����ەرهاتوڕووداوەکانو
وەس����فکردنیوردەکاریەکانیکەس����ایەتیوجێگەوش����وێنەکان،وەستایەتی
ئێمیل����یبرۆن����تدەخات����ەڕوو.خەیاڵێکیبەهێزوپێنووس����ێکیب����ەهێزکەبە
ئاس����انیخوێن����ەربەدوایخ����ۆیدابۆن����اوقوواڵییڕۆمانەكەرادەکێش����ێو
کاریگەریەکیوایلەس����ەردادەنێتکەدوایخوێندنەوەیڕۆمانەکە،کاریزما
وکەس����ایەتیەکانیڕۆمانەکەلەهزریدادەمێنێتەوەوڕەنگەلەگەڵیانبژیو

بەزیندووییهەستیانپێبکاتوبیانهێنێتەبەرچاویخۆی.
ئەمڕۆمانەدەورێکیئەخالقیشیهەیە.نووسەرهاوکاتبەکەڵکوەرگرتن
ل����ەئێلێمێنتەکان����یسرووش����تیلەوێنەیئ����اووئاگروتۆف����ان،دونیایتۆفانی

مرۆڤەکانیبەوێنەکێشاوەتەوە.
خەیاڵیئەدەبیئێمیلی،خەیاڵێکیشاعیرانەیەوئەمژنەبەهەستوتوانایە،
لەدوایمردنیولەدوایباڵوبوونەوەیڕۆمانەکەی،مۆریخۆیلەمێژووی
ئەدەبیاتیئینگلیسیوبەرهەمەبەهێزەکانیجیهانیئەدەبیاتدا.تارادەیەک
کەزۆریەکلەنووس����ەرانوئاکادێمیسیەنەکان،مێژوویئەدەبیاتیئینگلیسی
ب����ەدووبەشدابەشدەکەن:ئەدەبیاتیئینگلیس����یبەرل����ەڕۆمانەکەیئێمیلی

برۆنتوئەدەبیاتیئینگلیسیلەپاشئەمڕۆمانە.
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Blackwell
1821- 1910
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لەوس����ەردەمەداکەئێلیزابێتالوبوو،هێش����تاهیچژنێکلەئامریکاپزیشک
نەبوو.مافیخوێندنلەبواریپزیشکیبەهیچژنێکنەدرابوو.بەاڵمئێلیزابێت
دەیهەویستببێتەپزیشک.هەربۆیەگەلێکجاراننامەیبۆزانکۆکانیپزیشکی
دەناردوداوایلێدەکردنکەوەکووخوێندکاروەریبگرن.ئەمنامانەهەموو
ج����ارێوەپش����تگوێدەخرانتائ����ەوەیکەئاخریلەس����اڵی1847،کۆلێجی
"جێنێوا"ڕێگەیپێداکەوەکووخوێندکارلەمکۆلێجەدەستبکاتبەخوێندن.
ئەمڕووداوەش����تێکیتایبەتیبوو.لەراس����تیدابەرپرس����یارانیکۆلێجەکە،
ک����ەپێش����ترواڵمی"نا"یانب����ەزۆربەینام����ەوداخوازەکان����یئێلیزابێتبالک
وێ����لدابوویەوە،نەیاندەویس����تکەبەخوێندکاروەریبگ����رن.بەاڵملەمنێوەدا
پزش����کێکیبەناوبان����گوناس����راوبەن����اوی"جۆزێفوارینگت����ۆن"پێداگرییەکی
زۆریلەس����ەروەرگرتنیئێلیزابێتکردوکۆلێجەکەیناچارکردکەس����ەرنج
بدەنەنامەوداخوازەکانیئەمکچە.بەرپرس����یارانیکۆلێجەکەنەیاندەویستلە
بەرامبەرداخوازیجۆزێفوارینگتۆنراوەستنوهەربۆیەشویستیانکەلە

یەکەمین ژنی پزیشک و 
بنیادنەری پزیشکیی ژنان لە ئامریکا 
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جیاتیئەوەیخۆیانراستەوخۆواڵمینەرێنیبەمپزیشکەبدەنەوە،بەڕێگای
خوێن����دکارەک����وڕەکانئەمکارەبکەن.هەربۆیەگوتی����ان:"ئەگەرخوێندکارانی
دیکەرازیبنبەوەیکەخوێندکارێکیکچبێتەناویانودەرسبخوێنێت،ئەوە
لەروانگەیئێمەوەکێشەنییە.بۆیەدەبێراپرسیەکبکەینوئەگەرزۆرینەی
خوێن����دکاراندەنگ����یئەرێیاندا،ئەوەئێلیزابێتدەتوان����ێبێتەئێرەوخەریکی
خوێن����دنبێت،ب����ەاڵمئەگەرواڵمیزۆرینە"نا"بوو،ئەوس����ابەداخەوەناتوانین

ڕێگەیپێبدەین."
بەرپرس����یارانیکۆلێجەک����ەپێیانوابووک����ەلەمراپرس����یەدازۆربەیهەرە
زۆریخوێندکارانیپیاو،بەهاتنیکچێکبۆناوکۆلێجەکەیانرازینابن.بەاڵم
لەوپەڕیسەرس����ووڕمان،خوێندکارەکوڕەکانتەنیابۆفشەکردنورابواردن،
واڵمیئەرێنیانبەوراپرسیەدایەوەوهەربۆیەشکۆلێجەکەناچاربووکەبە
نابەدڵیمافیخوێندنبەیەکەمینکچیئامریکاییبداتکەدەستیبەخوێندنی

پزیشکیکرد،واتائێلیزابێتبالکوێڵ.
ب����ەاڵمئێلیزابێ����تش����اگردێکیزۆرزۆرزی����رەکبوو.تەنیادووس����الدوای
وەرگیران����یل����ەکۆلێجیپزیش����کی،واتالەس����اڵی1849،نەکتەنیاش����اگردی
یەکەم����یپۆلبوول����ەخوێندندا،بەڵکوولەهەمانکاتداکۆتاییبەخوێندنی

پزیشکیهێنابوو.
ئێلیزابێتبەدرێژەدانبەخوێندنلەبواریپزیشکیبووبەیەکەمینپزیشک

لەمێژوویئامریکاداومۆریخۆیلەمێژوودا.
ئێلیزابێ����تلەش����اریلەن����دەنلەدایکبووە.دایکوباوک����ی"هانابالکوێل"
و"س����اموئێلبالکوێل"بەگش����تینۆمنداڵیانهەبووە:پێنجکچوچوارکوڕ.
ئێلیزابێتس����ێیەمینکچیبنەماڵەکەیانبوو.باوکیپیاوێکیدەوڵەمەندبووکە
خاوەنیکارخانەیەکیش����ەکربوو.هاوکاتباوکیکەس����ێکیڕوناکبیربووکە
هەوڵیدەداکچەکانیشیوەکووکوڕەکانیپێشبکەونولەهەموودەرفەتو

ئیمکاناتێکبەتایبەتبۆخوێندنبەشداربن.
بنەماڵ����ەیبالکوێل،لەس����اڵی1831،کۆچبەریواڵت����یئامریکابوونوبۆ
هەمیش����ەل����ەمواڵتەولەش����ارینیۆی����ۆرکداجیگیربوون.لەوێس����اموئێل
کارخانەیەک����یتازەیش����ەکریس����ازک����رد.بەاڵمل����ەوکاتەداکەس����ەردەمی
کۆیل����ەداریبوو،بنەمال����ەیبالکوێللەدژیکۆیل����ەداریبوونوخوازیاری
یەکس����انیلەنێوانرەشپێس����تەکانوس����پیپێس����تەکانداب����وون.هەربۆیەش
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هەرگیزکۆیلەیانبەکارنەهێنا.
لەس����اڵی1835،کارخانەکەیانس����ووتێندراوبەتەواویبوووبەزووخاڵ.
هەربۆیەبەرەو"س����ینسیناتی"ماڵیانگواستەوە.لەوێساموئێلدەستیکرد
بەچاندنیچەوەندەروهەوڵیئەوەیداکەجارێکیترکارخانەش����ەکرەکەی
سازبکاتەوە.بەالمزۆریپێنەچووکەبەهۆینەخۆشیماالریاچاوەکانیبۆ
هەمیشەوێکناوبنەمالەکەیبەبێپووڵوپارەبەجێهێشت.هەربۆیەمنداڵە
گەورەترەکانبەدوایکارداگەڕانوئێلیزابێتیشدەس����تیکردبەگوتنەوەی
وانەیمۆس����یقابەخەڵک.دواتریشدووخوش����کەگەورەکەیدەستیانکردبە
وان����ەگوتنەوەوتەنانەتماڵەکەیخۆیانک����ردەقووتابخانەیەکیبەردەوامکە

هەمبەشەووهەمیشبەڕۆژخەڵکیتێدابوو.
ئێلیزابێتدواتربووبەیەکێکلەئەندامانیجوواڵنەوەیدژبەرەگەزپەرەستی
وکۆیل����ەداری.ه����اوکاتلەگەڵئەوەش����داکەخۆیحەزیل����ەزەماوەندکردن

ب����ووبەاڵمهەرگی����ززەماوەن����دینەکردوبە
تەنی����اماوە.لەراس����تیدائەودەیهەویس����ت
زۆرت����رگرینگیبەخوێندنیپزیش����کیبدات
وبیرۆک����ەیب����وونب����ەپزیش����کیشکاتێ����ک
ل����ەمێش����کیداس����ەریهەڵداک����ەیەکێکلە
ه����اوڕێخۆشەویس����تەکانیبەن����اوی"ماری
دۆنالدس����ۆن"،تەنیابەهۆکارینەخۆشیەکی
س����ادەوس����اکاریژنان����ەژیانیلەدەس����ت
داب����وو.نەخۆش����یش����ێرپەنجەیمنداڵدانکە
ئەگەردوکتورێکیژنچاویلێکردبا،بۆی

هەب����وودەرمانێکیبۆدۆزیباوە.بەالملەبەرئەوەیئەمهاوڕێیەیپێیخۆش
نەبووبچێتەالیپزیش����کیپیاو،بەهۆیئەمنەخۆش����یەگیانیلەدەستدابوو.
ئەم����ەئێلیزابێت����یهانداکەدەس����تب����کاتبەخوێندنیپزیش����کیوئەمتابۆیە

بشکێنێتکەگۆیاژنانناتواننببنەپزیشک!
لەماوەیخوێندنیدالەکۆلێجیپزیشکی،هاوکاتجیالەکتێبەکانیکۆلێج،
مانگان����ەژمارەیەک����یبەرچاولەکتێبەکانیجۆراوجۆریپزس����کیدەخوێندەوە
وب����ەمجۆرەبووک����ەزانیاریەکیزۆریلەس����ەرنەخۆش����یەکانوڕێگەکانی

چارەسەریانپەیداکردبوو.
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ل����ەهاوین����ی1846هاوکاتل����ەگەڵخوێندنلەکۆلێج،لەبەش����یسفلیس����ی
نەخۆش����خانەیەکیتایبەت����یئ����اگاداریک����ردنل����ەخەڵکان����یه����ەژارب����ەناوی

نەخۆشخانەی"بالکلیئاڵمیرزهاوز"دەستیکردبەکارکردن.
لەگەڵئەوەش����داکەلەوێ،لەدەس����تپێکیکارەکەیداولەالیەنپزیش����کە
پیاوەکانەوەبەباش����یپێش����وازیلێنەکرا،بەاڵمدواتربەهەموویانیسەلماند
کەس����وورەلەس����ەرکارەکەیوبەباشترینشێوەخزمەتیپزیشکیخۆیبە
جێدەگەیەنێت.لەمنێوەشدابەتایبەتیخزمەتێکیزۆریبەژنانومندااڵنی

هەژاروبێدەرامەددەکردونرخێکیزۆریپێدەدان.
دواب����ەدوایکۆتای����یهێنانبەخولیخوێندنلەکۆلێج����ی"جێنۆوا"،ئێلیزابێت
ڕۆیش����تەواڵتیفەرانس����ەولەتاقەزانکۆیەکیئەمواڵتەداکەمافیخوێندنی
پزیش����کیبەژن����اندابوو،واتال����ەزانک����ۆی"الماتێرنیە"درێژەیب����ەخوێندنی
پزیش����کیدا.لەماوەیخوێندنیلەمزانکۆیەدابووکەبیناییچاویچەپیلە

دەستدا.
لەس����اڵی1850خوولێکیپزیشکیلەزانکۆی"س����ەنتبارتێلیمۆ"دەستپێ
کردولەوێبووکەلەگەڵ"فلۆرانسنایتنیگێل"ئاش����نابوو.ئاش����نایەتیەککە
ب����ووبەهەوێنیدۆس����تایەتیەکیگەرموگوڕوئەمدۆس����تایەتیەشتاکۆتایی

ژیانیاندرێژەیهەبوو.
ئیلیزابێتئەمجارەیانوەکپزش����کێکیخاوەنئازموونوژیرمەند،لەساڵی
1851گەڕایەوەبۆئامریکا.بەاڵمبەهۆیرامانیپیاوس����االرانەیزاڵبەس����ەر
دونیایپزیشکیئەوسەردەمەدا،هیچنەخۆشخانەیەکئامادەنەبووکەناوبراو
بۆکارکردنوەبگرێتوهەربۆیەشبۆخۆیناوەندێکیپزیش����کیتایبەتبە
خ����ۆیلەش����ارینیۆی����ۆرککردەوەک����ەخەڵکانینەخۆشب����ۆدەواودەرمان
کردن����یخۆیاندەچونەالی.هاوکاتدەس����تیکردبەقس����ەکردنبۆخەڵکو
وتاریلەسەرگرینگیوپێداویستیەکانیتەندرووستیژنانوپزیشکیژنانە،

باڵودەکردەوە.
لەس����اڵی1853،کلینیکێکیبچکۆڵەیلەش����ەقامێکیپیسوپڕلەحەشیمەتی
"مانهاتان"،بۆخزمەتکردنبەژنانومندااڵنیهەژارکردەوە.لەمش����وێنەدا
بووکەبەکەمترینپووڵوپارە،دەستیکردبەخزمەتیپزیشکیودەرفەتێکی
وایب����ۆژنانیهەژارئافراندبووکەبۆدەرمانینەخۆش����یەکانیخۆیانبتوانن
س����ەریل����ێبدەنوخەڵکانێک����یزۆرڕوویانتێکرد.هاوکاتدووخوش����کی
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ئێلیزابێ����تب����ەناوەکانی"ئێمیلی"و"ماری"کەئەوانیشهەرلەبواریپزیش����کی
دەرس����یانخوێندبوو،بۆیارمەتیدانیچوونەالیولەگەڵیدادەس����تبەکار
ب����وون.دوات����رئەمکلینیکەلەالیەنئەوانەوەبەرفراوانتروگەورەترکرایەوەو

ناوی"دەرمانگایژنانومندااڵنینیۆیۆرک"یانلەسەردانا.
لەس����اڵی1858،ئێلیزابێتلەگەڵ"کیس����تی"کچی)ل����ەبەرئەوەیکەخۆی
هەرگی����زمێ����ردینەک����رد،منداڵ����ینەبب����وو،هەربۆی����ەکچێکیدیک����ەیوەکوو
منداڵ����یخ����ۆیقەبولکردبوو(،بەس����ەردانێکچوونەواڵت����یئینگلیسولەوێ
کتێبەک����ەیب����ەناوی"یاس����اکانیژیان"یس����ەرلەنوێچاپوب����اڵوکردەوە،
سەریلەنەخۆشخانەکانداوهێندێکوتاریلەسەرتەندرووستیژنانباڵو

کردەوەوقس����ەیبۆجەماوەرکرد.ل����ەمنێوەداگەلێک
جارانی����شڕووبەڕوویبێڕێ����زیژمارەیەکلەپیاوان
دەهاتەوە.بەاڵمئەوبەبێئەوەیگوێبداتەئەمهێرش
وس����ووکایەتیانە،ب����ەردەوامبوولەه����اندانیژنانبۆ

خوێندنلەبواریپزیشکی.
ل����ەس����اڵی1860ول����ەکاتیش����ەڕەکانیناوخۆییلە
ئامریکا،خزمەتێکیزۆریبەبریندارونەخۆشەکانکرد
ولەس����اڵی1872لەهێندێکپالنوبەرنامەیپزیشکی
دا،یارمەتیدەروهاوکاریپزشکێکیرەشپێستبووبە
ناوی"رۆبێکاکێل"کەئەمژنەرەشپێستە،یەکەمینژنە

رەشپێستیپزیشکبوولەمێژوویئامریکادا.
لەس����اڵی1868دا،خ����ەونوئاواتیئیزابێلوەدیهات

ویەکەمی����نکۆلێج����یپزیش����کیتایبەتبەژنانلەئامریکالەش����ارینیۆیۆرک
دامەزرا.

جارێکیدیکەلەس����اڵی1869گەڕای����ەوەئینگلیسوگەلێکوتاریدیکەیلە
بارەیپزیش����کیوتەندرووس����تیژنانومنداڵپێشکەشکردوهێندێکپالنی
پەروەردەییش����یلەمبوارانەوەوەڕێخس����ت.هاوکاتب����ۆدامەزراندنیکۆڕی

نەتەوەییتەندرووستیئینگلیس"یارمەتیدەربوو.
ئێلیزابێتبالکوێل،دواترلەکۆلێجیپزیشکیتایبەتبەژنان،دەستیکرد
ب����ەوانەگوتنەوەوکتێبێک����یدیکەیبەناوی"پەروەردەیئەخالقیالوان"باڵو
کردەوەکەزۆرترلەپێناوڕێنوێنیپێوەندیەکانیجنسیالواننووسیبووی.
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لەساڵی1894بووکەدەستیلەکاریپزیشکیهەڵگرتولەماڵەوەدەستی
کردبەنووسینیوتارلەبواریپزیشکیداولەساڵی1895کتێبێکلەسەر
ژیاننامەیئەمژنەپزیشکەلەسەرناوی"پێشەنگیکردنەوەیڕێگاودەرفەتی

پزیشکیبۆژنان"باڵوبۆوە.
ئێلیزابێتبالکوێل،لەساڵی1910کۆچیدواییکردولەگوندێکیشاخاوی

واڵتیسکاتلەندبەناوی"کیلمۆم"بەخاکسپێردرا.
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مارگارێت 
بۆرک وایت
Margaret Bourke 
White
1904- 1971
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مارگارێ����تبۆرکوای����ت،یەکێکەلەوڕۆژنامەوان����ەوێنەگرانەیکەهونەری
فۆتۆژورنالیس����میگەیان����دەپلەیەک����یب����ەرزودەورێک����یبەرچ����اویهەب����ووە
ل����ەپێشخس����تنیئ����ەمکارەدا.مارگارێتلە"برونکێس"یس����ەرب����ەپارێزگای
"نیۆی����ۆرک"لەدایکبووەولەش����ارۆچکەی"بوندبرۆک"یس����ەربەئەیالەتی
"نیوجێرس����ی"پێگەیشتووەوگەورەبووە.مارگارێت،دوویەمینمنداڵبووەلە
س����ێمنداڵی"مینیبورکوایت"و"جۆزێفوایت".باوکیئەندازیارێکیشارەزا
وسەرکەوتووەبووەلەپیشەسازیوفۆتۆگرافیداوهاوکاتیشکەسێکبووە

کەدەستیهەبووەلەکاریتوێژینەوەوبەرهەمهێنانینوێیپیشەسازی.
مارگارێ����تلەن����اوبنەماڵەیەکداگەورەبووک����ەزۆرگرینگیانبەئەخالق
ودابونەری����تداوەوه����ەربۆی����ەشوەکووکەس����ایەتیەکیفەرهەنگدۆس����ت
وتێگەیش����توو،پێگەیش����تووە.وەکب����ەخۆیباس����یکردووە،دای����کوباوکی
دەورێک����یبەرچاویانهەبووەلەس����ازکردنیهزریکولتوریوفەرهەنگیلە
ناوهزریئەوداوهەمووکاتێکهەوڵیداوەکەنرخەکانیبەرزیمرۆڤایەتی

گەورەترین ڕۆژنامەوانی وێنەگر 
)فۆتۆژورنالیست(ی ژن لە سەدەی بیستەم
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بەبنەمابگرێت.مارگارێتئاماژەیبەوەشکردووەکەبەهۆیئەمتەربیەتو
راهێنانەیدایکوباوکیبووکەتوانیلەبواریهونەریفۆتۆگرافیەوەهەنگاو
هەڵبگرێ����توهاوکاتیشئەمش����ێوازەراهێنانیخۆیلەس����ەردەمیمنداڵی،بە

گەورەترینخەاڵتودیاریلەالیەندایکوباوکیناوزەدکردووە.
باوک����یمارگارێت،نەکتەنیاباوک،بەڵکووهاوکاتدۆس����تێکیهەرەنزیکی
ئەوبوو.نزیکایەتیدەروونیانبەرادەیەکبووکەلەهەمووکاتێکئیلهامیلە
باوکیوەردەگرتوتەنانەتبەرادەیەککاریگەریباوکیلەسەربووکەدواتر
دەستیکردبەدرێژەدانبەکارلەبواریپیشەیباوکیوڕوویلەپیشەسازی
ودیزاینیبیناس����ازیوهەروەهافۆتۆگرافیکرد.باوکیلەس����اڵی1922،واتا
ل����ەکاتێکداکەتازەمارگارێتپێدەگەیش����ت،مردوئەمەشزەربەیەکیگیانی
ل����ەمارگارێ����تداک����ەخەریکی
زانک����ۆی ل����ە ب����وو خوێن����دن

"کۆلۆمبیا".
زانک����ۆی ل����ە مارگارێ����ت
کۆلۆمبیالەبواریسرووش����ت
دەرس����ی ئاژەڵناس����یەوە و
ل����ە دوات����ر ب����ەاڵم دەخوێن����د.
پ����ەروەردەی کالس����ەکانی
وای����ت" "کالرن����س وێنەگ����ری
بەشداریکردوهێدیهیدیلە
بواریفۆتۆگرافیووێنەگرتن،
یەکەمی����نهەنگاوەکان����یخ����ۆیهەڵێن����ا.بەمجۆرەب����ووکەهەنگاوب����ەهەنگاو
ب����ەرەوداهاتوویەکیڕوونودرەوش����ان،واتابوونب����ەیەکێکلەگەورەترین
فۆتۆگرافیس����تەکانیجیهانویەکێکلەڕێبەرانیش����ێوازیوێنەگری،هەنگاوی

هەڵێنا.
لەنێوانس����ااڵنی1923تا1925،لەزانکۆی"میشیگان"درێژەیبەخوێندنی
ئاژەڵناس����یداوهاوکاتی����شگەلێ����کوێنەیل����ەمارومارمێلک����ەوئاژەڵەکانی
هاوش����ێوەیانبۆباڵوکراوەیەکیئەمزانکۆیەدەناردکەهەرس����اڵەوجارێک
ب����اڵودەبۆوە.لەس����اڵی1925لەگەڵ"ئێوێرێتش����اپمەن"ک����ەلەهەمانزانکۆ
ول����ەبواریئەندازیاریدەرس����یخوێندبوو،زەماوەن����دیکرد.بەالمئەمژیانە
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هاوبەش����ەتەنی����ایەکس����اڵیخایان����دودوات����رمارگرێتلەزانک����ۆی"کۆرنێل"
کۆتای����یب����ەخوێندنهێنا.لەمزانکۆیەدابووکەدەس����تیکردبەلێکۆڵینەوەو
خوێندنەوەیزۆرترلەس����ەرفۆتۆگرافیوچەندینبابەتیلەمبوارەلەیەکێک

لەڕۆژنامەوانیئەمزانکۆیەداباڵوکردەوە.
مارگارێ����ت،س����ەرەڕایئەوەیک����ەخۆیلەبواریئاژەڵناس����یەوەدەرس����ی
خوێن����دبوو،ب����ەاڵملەسرووش����تدوورکەوتەوەوڕوویل����ەمەیدانیکاری
پێشوویباوکی،واتاڕوویلەبواریتێکنۆلۆژیوپیشەسازیکرد.هاوکاتیش
کامێڕاکەیبەکارهێناودەستیکردبەئامادەکردنیگەلێکوێنەودیزاینلە
پردوبیناوکارخانەکانولەماوەیساالنی1920تا1930،دوایراگواستنی

ماڵەکەیبۆ"کلیۆلەند"وەکووکامێڕاوانێکدرێژەیبەتێکۆشاندا.
ل����ەس����اڵی1929داب����ووک����ەبووب����ەوێنەگریفەرم����یگۆڤارێ����کبەناوی
"فورچ����وون"کەلەالیەن"هان����ریلووس"،یەکێکل����ەبنیادنەرانیحەفتەنامەی

"تایمز"دامەزرابوو،دەستیبەکارکرد.
مارگارێتبۆرکوایت،ژنێکیخوڵقێنەروهاوکاتیشبوێروبەغیرەتبوو.
شانبەشانیکارەهونەریەکانی،کەسایەتیخۆیپێدەگەیاندوبەبێترس،
تەنان����ەتبۆگرتنیتاقەوێنەیەکیش،هەمووکارێکیمەترس����یداریدەکردولە
ئەنجامیشداوێنەکانیئەو،باش����تروزۆرترلەوێنەیفۆتۆگرافیس����تەخاوەن
ئازموونەکان����یپیاو،ناوبانگیاندەردەکردوپێش����وازیانلێدەکرا.ئازایەتیو
ح����ەزوئەوینبەکاریفۆتۆگرافی،وایانلەمارگرێتکردبووکەتەنانەتبۆ
گرتنیوێنەیەک،لەبەرزاییبینایەکولەشوێنێکیمەترسیداریبڵیندکەهەر
ئانوس����اتمەترس����یکەوتنومردنیتێدابوو،ش����وێنیواکەزۆرکەمکەس

دەوێرنلەوێخۆبگرن،وێنەیدەکێشا.
ل����ەس����اڵی1930،ل����ەالی����ەنگۆڤ����اری"فورچ����وون"ەوەبۆواڵت����ی"یەکیەتی
سۆڤیەت"یئەوکاترەوانەکراولەراستیشدایەکەمینوێنەگرێکیڕۆژاوایی
ب����ووک����ەڕێگەیپێدەدرابچێتەئەمواڵتە.لەوێدەس����تیکردبەوێنەگرتنلە
رەوتیپیشەس����ازیڕووس����یەوئەموێنانەشیلەس����اڵی1931،لەکتێبێکدابە
ناوی"چاوبڕینلەڕووس����یە"کۆکردەوەودواترلەناوەراستیسااڵنی1930،

باڵویکردنەوە.
بەاڵمپەروەردەیکەسایەتیمارگارێتبەتایبەتلەباریمرۆڤدۆستیو
فەرهەنگیەوە،ئەویپەلکێش����یبابەتەکانیمرۆییدەکرد.هەربۆیەشدواترلە
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مژاریپیشەس����ازیەوەڕوویکردەمژارەکانیمرۆییوبۆوێنەگەلێکوێنەی
لەکارەس����اتیویشکەس����اڵیوقاتوقڕیلەواڵتانیدیکەگرت.ئەموێنانەش

هەرلەگۆڤاری"فورچوون"باڵودەکرانەوە.
لەساڵی1935،"هانریلووس"گۆڤارێکینوێیبەناوی"الیف"دامەزراندو
ئەمجارەیانمارگارێتبۆرکوایت،وێنەیەکیهونەریلەش����اری"فورتپێک"
گرتکەئەموێنەیەلەسەرڕووبەرگیژمارەیەکیئەمگۆڤارەباڵوکرایەوە.
ساڵێکدواترمارگارێتهاوڕێلەگەڵنووسەریبەناوبانگ"ئێرسکینکاڵدۆڵ"
س����ەفەرێکیبۆباش����وورکردوگەلێکوێنەیبەڵگەییودۆکیومێنتیلەس����ەر
ژیانیپڕلەفەالکەتودژواریجوتیارەکانیئەمهەرێمەگرت.بەهاوبەشیو
هاوکاریئەمنووسەرەوئەمفۆتۆگرافیستە،کتێبێکیمێژووییباشوبەنرخ
لەسەرناوی"ڕووخساریئەمانەتاندیتووە؟"لەساڵی1937باڵوکرایەوە.

لەساڵی1937،یەکێکلەبەناوبانگترینوێنەکانیمارگارێتبۆرکوایت،لە
گۆڤاریالیفداباڵوکرایەوەوسەرنجیهەمووخەڵکانیئامریکایبەرەوالی
خۆیراکێشا.لەموێنەیەداژمارەیەکیزۆرلەخەڵکانیڕەشپێستدەبیندران
کەقەراغچۆمی"ئۆهایۆ"لەنزیکش����اری"لەئیزۆویل"بەهۆیکارەس����اتولە
فەالکەتدالەژێرتابڵۆیەکداریزببوون،هاوکاتبنەماڵەیەکیس����پیپێس����ت
بەپێکەنینەوەلەناوماش����ێنێکدانیش����توونولەس����ەرتابڵۆکەشنووس����راوە:
"باش����ترینستانداردیژیانلەجیهان،هیچش����ێوازەژیانێکلەشێوازیژیانی
ئامریکاییباش����ترنییە!".ئەموێنەیەرەخنەودیمەنێکبووکەزەردەخەنەیکی

تاڵیدەهێنایەسەرڕووخساریبینەرانی.
مارگارێتدواترلەگەڵ"ئێرس����کلینکاڵدۆڵ"ینووس����ەردازەماوەندیکرد
ك����ەل����ەباڵوکردنەوەیدووکتێبیدیکەشداهاوکاریکرد.یەکێکلەمکتێبانە
ب����ەن����اوی"باکوریدان����ووب"بووکەلەس����اڵی1939باڵوکرای����ەوەومێژوو
وبەس����ەرهاتوچۆنیەت����یژیانیخەڵکان����یواڵتی"چێکوس����لۆواکی"بەرلە
داگیرکرانیئەمواڵتەبەدەس����تیهێزەکانیئاڵمانینازی،دەگێڕاوە.کتێبەکەی
تریشیبەناوی"چاولێبکە،ئەمەیەئامریکا"،لەساڵی1941باڵوکرایەوەکە
ئەویشزۆرترمژاریشێوازوچۆنیەتیژیانیخەڵکیئامریکایلەبەرەبەری
سەرەتایشەڕیجیهانیدوویەم،تاووتوێدەکرد.ئەمژنومێردەکاتێککە
هێزەکانیئاڵمانبەسەرکردایەتی"هیتلێر"هێرشیانکردەسەرشاریمۆسکۆی
پایەتەختیس����ۆڤیەت،لەناوئەمش����ارەدابوونودواتری����نڕووداوەکانیئەم
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هێرشەیان،بۆگۆڤاری"الیف"تۆماردەکردوبەراپۆڕتدەیانناردەوەئامریکا.
مارگارێ����تک����ەلەوکات����ەدا،تاقەڕۆژنامەوانیبیانیلەش����اریمۆس����کۆبوو،

وێنەیکڵپەیئاگروسووتانیکۆشکی"کرێملین"یگرت.
مارگرێتوکاڵدۆڵ،لەساڵی1942،لەیەکترجودابوونەوە.لەسەروبەندی
شەڕیجیهانیدوویەمدا،مارگرێتیەکەمینوێنەگریژنوکارمەندیبەشی
هێزەکانیئاس����مانیبووکەلەس����اڵی1945لەباکوریئافریقاوئیتالیا،کاری
دەکرد.ئەویەکێکبوولەیەکەمینوێنەگرانێککەپێیلەناوئۆردوگاکانیکار
ومەرگ����ینازیەکان����یئاڵمانیناکەلەوێدابەهەزارانومیلیۆنانجوولەکەو
هاوواڵتیدیکەیئوروپاییش����کەنجەکران،بەگازخنکێندرانوس����ووتێندران.
ل����ەنێ����وئەموێنانەیکەلەمئۆردوگایانەگرتوویەت����ی،یەکێکلەبەناوبانگترین

وێن����ەکان،وێنەیەک����ەب����ەناوی
"مردووەکانیزیندوویبوخێن

واڵد".
دواب����ەدوایکۆتای����یهاتن����ی
جیهان����ی دوویەم����ی ش����ەڕی
ل����ەالی����ەنگۆڤاری"الی����ف"بۆ
جێبەجێکردنیهێندێکئەرکی
ت����ر،چووەواڵتیهیندوس����تان.
ل����ەوێبووک����ەیەکێک����یترلە
وێنەکان����یبەناوبانگوجیهانی
وێن����ەی ک����رد: تۆم����ار خ����ۆی

رێبەریگەورەوعارفیهیندوس����تان"مهاتماگاندی"لەکاتیڕس����تنیخووری
بزنەک����ەیبۆس����ازکردن����یجلوبەرگ.ل����ەموێنەیەدا"مهاتماگان����دی"لەقەراغ
چەرخێکیبچکۆڵەیڕس����تندانیشتووەوخەریکیڕستنیخووریە.ئەموێنەیە
هەتائێس����تاشیەکێکەلەوێنەبەکاریگەرەکانیجیهانکەراس����تیکەس����ایەتی
سادەوخۆشەویستیگاندی،وەکووڕێبەرێککەخوازیاریسەربەخۆییبوو،

نیشاندەدات.
لەس����اڵی1949،تاس����اڵی1953،گەلێکوێنەیتایبەتیلەباشووریئافریقا،
ب����ەتایبەتیشلەس����ەرم����ژاریهەاڵواردنیرەگەزیلەدژیرەشپێس����تەکانو
ئاپارتاید،گرتوهاوکاتیشگەلێکوێنەیلەمەیدانەکانیشەڕیکۆریایباکور
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وباشوورگرتولەژاپۆنیشوەکوووێنەگروژورنالیستکاریکرد.
لەناوەراستمانگەکانیساڵی1950،تووشینەخۆشی"پارکینسۆن"هاتو
ئەمەشبووبەمایەیدوورکەوتنەوەیلەپیش����ەیدڵخوازیخۆیواتاکاری
فۆتۆژورنالیستی.بەمجۆرەبووکەدواترینبابەتینووسراوەیخۆیهاوڕێ

لەگەڵچەندوێنە،لەساڵی1957بۆئەمگۆڤارەنارد.
لەنێوانس����االنی1959تا1961،چەندینچاالکیپزیش����کیهەس����تیاریلە
س����ەرکرا،تابەڵکووبەمش����ێوەیەنەخۆشیەکەیزۆربەخێراییپەرەنەگرێت.
کتێبێکیبەناوی"وێنەیخۆم"کەبەگشتیژیاننامەیخۆیتێداگێڕاوەتەوە،
لەساڵی1963باڵوکردەوە.ئەمژنەفۆتۆژورنالیستەجیهانیە،لەساڵی1971 
ولەتەمەنیشێس����توحەوتساڵەییدا،بۆهەمیشەچاوەکانیبەرەوڕووی
ژیانبەس����توکامێڕاکەیوئەویندارانی
وێنەکانیبەجێهێشت.بەاڵملەپاشەخۆی
گەلێکوێنەوبابەتیهەمیش����ەزیندووی
هێش����تەوەک����ەت����ائێس����تاشب����ەتایب����ەت
وێنەکانی،هەموەک����ووبەڵگەیمێژوویی
وهەمیشوەکووبەرهەمگەلێکیهونەری
وڕۆژنامەوان����ی،کاریگەری����انل����ەس����ەر

بینەرانیوێنەهەیە.
مارگارێ����تب����ۆرکوای����ت،ن����ەکتەنیا
و هونەرمەن����دان س����ەر ل����ە کاریگ����ەری
وێنەگران����یپ����اشخ����ۆیوب����ەتایب����ەت
فۆتۆژورنالیستەکاندانا،بەڵکوولەهەمان
کاتداوەکووژنێک،بووبەس����ێمبۆلیژنانیدیکەبۆنەترس����یوبوێریودڵ
بەدەریادادان.ئەودڵیبەدەریاداداوهونەروتواناییەکانیخۆیس����ەلماند.
ئەوس����ابووبەیەکێکلەبەناوبانگترینفۆتۆژورنالیس����تەکانیژن،لەئاس����تی

هەمووجیهان.
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نادیا بوالنژێ
Nadia Boulanger
1887- 1979
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نادیابوالنژێ،یەکێکەلەسیماناسراوەکانیبواریموزیکلەوالتیفەرانسە
ولەسەرتاسەریجیهاندا.بیرمەندیناسراویجیهان"ژانکۆکتۆ"لەبارەی

نادیادابەمجۆرەینووسیوە:
"هێندێکناوهەنکەلەناوتۆفانەکانیبێخەیاڵبوونوبێموباالتیەکانو
هەروەهالەناخیڕووداوەدێوەزمەکانیڕۆژانە،دەدرەوشێنەوەوسەردەردێنن.
"نادی����ابوالنژێ"یەکێکەل����ەمناوانەیە،چوونکەئەمناوەگەیش����تووەتەپلەیەکی
وەهابەرزکەئیترش����وێنوپێگەیەکیرەس����ەنوپاکیپەیداکردووە.کەموا
هەیەکەهونەرمەندێکیالویبواریموس����یقا،لەناکاوس����ەریلەناوس����ەران
دەربێنێوبەمووسیقاژەنینیخۆیببێتەمایەیسەرسووڕمان،بەاڵمشاگردی

نادیانەبووبێت."
نادی����اڕێبەریئۆرکێس����ترومامۆس����تایپ����ەروەردەوراهێنان����یالوانبوو
ل����ەبواریموس����یقادا.هاوکاتیەکێکب����ووەلەداهێنەرانیموس����یقاوگەلێک
بەرهەمیتایبەتیئافراندووەکەتائێستاشکاریگەریانلەسەرجیهانیموزیک

موسیقی ژەنی بە ناوبانگی سەدەی بیستەم
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بەردەوام����ە.نادی����ا،ل����ەگەڵئەوەش����داکەیەکەمی����نژنبووەلەجیه����انداکە
ڕێبەرایەت����یگەورەترینئۆرکێس����ترەکانیموس����یقایکردووە،ل����ەهەمانکات
دا،شاگردەکانیش����یوەهاپ����ەروەردەکردووەکەبەرهەمەکانی����انببێتەمایەی

سەرسووڕمانیگوێگران.
مامۆس����تایب����ەناوبانگ����یموس����یقا"ویژی����لتامپس����ۆن"ل����ەمپێوەندی����ەدا

گوتویەتی:
"نادی����ابوالنژێ،وەک����ووقووتابخانەیەکیگەورەوپڕبەرهەم
ب����وو.قووتابخانەیەک����یبێوێن����ەکەلەالیەنژنێک����ەوەبەڕێوە
دەچ����وو.تەنانەتلەوالتێکیوەکووئامریکا،ئەگەرلەش����ارێک
داشاگردوخویندکارێکینادیاهەبوایە،ئەوانرخیئەمشوێنە
دەچووەس����ەرێوخەڵکبەچاوێکیتایبەتچاویانلەمشارە

دەکردولێیاندەڕوانی!".
ویرژێلتامپسۆن،کاریگەریمامۆستایانەی"نادیابوالنژێ"لەسەرموسیقالە
ئامریکابەرادەیەکبەرزدەبینێلەناوبراوبە"زانکۆیئێمە"ناوزەددەکات.

نادی����ال����ەواڵت����یفەرانس����ەولەش����اریپارسلەدای����کبووە.باوک����ینادیا
"ئێرنێس����تبوالنژێ"وەکووباپیرینادیا،لەس����اڵۆنیکۆنس����ێرتیموس����یقا،بە
ئەرک����یمامۆس����تایەتیەوەخەری����کبووە.
دایک����ینادیا"رەئیس����ا"ش����ازادەخانمێکی
خەڵک����یواڵتیڕووس����یابووەکەپێش����تر
خۆییەكێكلەش����اگردەكانیئێرنێس����ت

بوو.
نادی����اهەرلەتەمەنیدەس����اڵەییەوەلە
س����اڵۆنیئۆرکێستر،دەس����تیکردووەبە
گۆران����یخوێندنوجارل����ەگەڵجارکە
گەورەتربووە،لەبواریهونەریئاوازو
گۆرانیشداچاکتروچاکترپێگەیشتووە.
لەتەمەنیحەڤدەس����اڵەیی،گەلێکجاران
خەاڵت����ییەکەمیهونەریلەفێس����تیڤاڵو
کێبەرکێکانوەرگرتووە.هاوکاتخەاڵتیدوویەمیکێبەرکێی"ڕۆم"یبەهۆی
سازکردنیهێندێکئاهەنگوئاوازوەدەستهێناوناویئەمئاوازەش"پەری
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دەریایی"بووکەتەنیالەالیەنتاکەکەسێکەوەبەڕێوەدەچوو.
لەس����اڵی1912،نادیاکاریس����ازکردنیئاهەنگیوەالناوزۆرترلەجاران
ڕوویک����ردەبواریپ����ەروەردەیموس����یقا.یەکێکلەیەکەمینش����اگردەکانی،
خوش����کەکەیخ����ۆیواتا"لیلی"ب����وو.لیلییەکەمینکەسب����ووکەخەاڵتی

"ڕۆم"یلەساڵی1913وەدەستهێنا.
دەگووترێکەنادیابەهۆیئەوەیکەتێگەیش����تکەخوش����کەکەیلەبواری
دانانیئاوازوگۆرانیخوێندنلەخۆیسەرکەوتووترە،لەمبوارەپاشەكشەی

کرد.
نادی����اخ����ۆیدوات����رل����ەمپێوەندی����ەدا
گوتوویەت����ی:"دەبوایەکاریس����ازکردنی
ئاهەنگموەالنابا.ئەوئاهەنگانەیکەسازم
دەک����ردنخراپنەبوون،بەاڵمبەڕایمن
بێسوودبوون.پیشەیراستەقینەیمن
پەروەردەکردنیخەڵکەلەبواریموسیقا

دا."
جوانەم����ەرگبوونی"لیلی"لەس����اڵی
س����ەر ل����ە زۆری کاریگەریەک����ی ،1918
هەس����توکەس����ایەتینادیاداناوبووبە
خاڵێک����یوەرچەرخ����انلەژیان����یدا.ئەم

ڕووداوەبووبەهۆیئەوەیکەزۆرترلەجارانگرینگیبەهونەریمووسیقا
بدات.

بۆماوەیچەندینس����اڵ،نادیابوالنژێلەقووتابخانەیبەرزیموس����یقیو
لەساڵۆنیکۆنسێرتیشاری"فۆنتێنبلو"یئامریکا،خەریکیگوتنەوەیوانەی
موزیکبووەودواتریشلەساڵی1950بۆتەسەرۆکیئەمناوەندەوهەروەها

ناوەندیئۆرکێستریشاریپاریس.
نادی����الەنێوانس����ااڵنی1930ت����ا1940چووەتەئامریکاول����ەکۆلێجەکانی
"وێلزل����ی"،"رادکلی����ڤ"و"جولی����ارد"،وانەیموس����یقایگوتووەت����ەوە.لەمنێوە
داگەلێکش����اگردیبەرجەس����تەیلەبواریموس����یقاداپەروەردەکردکەئەم
کەس����انەدواتربوونەئەستێرەکانیموزیکلەوالتیئامریکاوئاماژەکردنبە
ناوەکانیانوبەرهەمەکانیان،خۆیلەخۆیدافەرهەنگێکیدەوێت.کەس����انێکی
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وەک"ئ����اڕۆنکاپاڵن����د"،"ویژی����لتامپس����ۆن"،"رۆیهەریس"،"ئێلی����ۆتکارتێر"،
"دەیویددایامۆند"وگەلێکخوێندکاریدیکەیزانکۆیمووسیقا....هتد.

ئاهەنگس����ازیب����ەناوبانگیموس����یقا"ئ����اڕۆنکاپاڵند"کەهێندێ����کبەرهەمی
کالس����یکیموس����یقایئامریکایل����ەوێن����ەیئاهەنگەکانیبەناوبانگ����ی"بەهاری
ئاپااڵچینی"و"پۆنیسوور"یسازکردووە،لەبارەیکەسایەتیهونەرینادیا،

بەمجۆرەدواوە:
"نادیا،هەمووش����تێکیلەس����ەرموس����یقادەزانی.لەکۆنترین
بەرهەمەکان����یموس����یقیەوەبگ����رەت����انوێترینی����ان،هەموویانی
دەناس����یوش����ارەزایەتیتەواویبەس����ەریانداهەبوو.نادیا،
زۆربەقووڵیوبەشێوەیەکیبەرفروان،کۆنترینئاهەنگەکانی
دەناسیوبەتایبەتیشلەسەرقۆناغەکانیپێشلە"باخ"دوای
"ستراوینس����کی"ش����ارەزابوو.لەراستیدابەتەواویهونەری

موسیقا،لەپەنجەکانیئەودەڕژا."
نادیا،مامۆستایەکبووکەبێماندووبوونوبێراوەستان،تاڕۆژیمردنی
درێژەیبەکاریموس����یقاداوهەمووکاتێکبەچاویئەوینەوەلەکارەکەی
خۆیدەڕوانی.بێوچانلەکاتژمێرهەش����تیبەیانیەوەتادەیش����ەوێ،وانەی

موسیقایدەگووتەوەوراوەستانینەبوو.
ل����ەگ����ەڵئ����ەوەشداکەهەرگیزبەش����ێوەیب����ەردەوامئەرک����یڕێبەرایەتی
بەڕێوەبردنیکۆنس����ێرتەکانیموسیقایلەئەس����تۆنەگرت،بەاڵمگەلێکجاران
وەکووڕێبەریئۆرکێس����تر،چووەتەسەرسەکۆوگەورەترینکۆنسێرتەکانی
بەڕێوەبردووە.ئەوژنێکبووکەگەورەترینکۆنسێرتەکانیموسیقایلەساڵۆنە
گەورەکان����یوەک:"ئۆرکێس����تریڕۆیاڵفیالرمونیک"،"نیۆی����ۆرکفیالرمونیک"،

"ئۆرکێستریفیالدۆلفیا"و"ئۆرکێستریسێمفۆنیبۆستۆن"ڕێبەریکرد.
کاتێکلەس����اڵی1938لێیانپرس����یکەوەکووژنێککەیەکەمینژنبووە
کەئۆرکێس����تریس����ێمفۆنیبۆس����تۆنیبەڕێوەبردووەوڕێب����ەریکردووە،چ

هەستێکیهەیە،بەمجۆرەواڵمیدایەوە:
"زیادترلەپەنجاس����اڵەکەمنئۆرکێسترەکانیدیکەمڕێبەری
کردوون،هەرچەندبچووکترلەمئۆرکێس����ترەبوون،هەربۆیە
بەڕێوەبردنوڕێبەریکردنیئۆرکێسترەکانیگەورەتربەالی

منەوەکارێکیساکاروئاساییە."
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نادیا،ماۆس����تایەکیوردبینیموس����یقاب����وو.یەکێکل����ەتواناییەکانیتایبەتی
ئەو،دۆزینەوەیتواناییەکانیش����اگردەکانیبوو.ئەولێهاتووییش����اگردەکانی
دەدۆزی����ەوەوپ����ەروەردەیدەک����ردنوهێ����زیپ����ێدەبەخش����ین.ب����ەمجۆرە
ش����اگردەکانیجارلەگەڵجارباش����ترپێشدەکەوتنوبەدەیانمامۆس����تای
ش����ارەزالەژێردەستینادیاپەروەردەبوونکەسیماكانیگەورەیهونەریان

لێدەرهات.
بۆماوەیپەنجاس����ااڵنلەش����اریپ����ارس،هەمووڕۆژانیچوارش����ەممەلە
ئاپارتمانەک����ەیخۆیدالەبارەیموزیکداقس����ەیدەکردوخەڵکانێکیزۆر،
بەتایبەتشاگردەکانیخۆیومامۆستایانوالیەنگرانیموسیقا،بۆگوێگرتن
لەش����ڕۆڤەوش����یکاریەکانینادی����ا،لەماڵەکەیکۆدەبوون����ەوە.دواترنوێترین
بەرهەم����ەکان،هەرلەوێداوبەش����ێوەیکۆڕولەالی����ەنمیوانەکانیبەڕێوە

دەچوون.
نادیابوالنژێ،تاکۆتاییتەمەنیوتائەوکاتەیکەهێزیلەجەستەدابوو،
درێژەیبەتێکۆشانیهونەریدا.کاتێکنادیاهەشتاساڵەبوو،لەبارەیخۆیدا

داکەکەنگێدەیهەوێدەستلەکارهەڵبگرێت،بەمجۆرەواڵمیدایەوە:
"م����نهەرگیزبیرل����ەتەمەنناکەمەوە.م����نکاردەکەم.نازانم
خانەنش����ینبوونودەستلەکارهەلگرتنمانایچییە.مرۆڤ
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یانکاردەکات،یانیشکاریپێناکرێ.ئەگەرکەس����ێککاری
پێنەکرێ،واتائیترزیندوونییەومردووە."

نادیابوالنژێ،تەنانەتدوایئەوەیکەبیناییچاوەکانیلەدەس����تداوبە
هۆیلەدەس����تدانیتواناییالقەکانیلەس����ەرس����ەندەڵیچەرخداردەڕۆیشت،
دیس����اندرێ����ژەیب����ەکارەکەیدەدا.تائ����ەوەیکەئاخریلەس����اڵی1979،لە
تەمەنینەودودووس����اڵەییدا،چاوەکانیبۆهەمیش����ەبەس����تومااڵواییلە

جیهانیهونەریموسیقاومیلیۆنانالیەنگریکرد.
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سیمۆن 
دۆ بووار

Simone 
de Beauvoir
1908- 1985
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س����یمۆندۆب����ووار،لەڕۆژینۆیژانویەیس����اڵی1908لەش����اریپارس
لەدای����کبووە.خوول����یخوێندنیدواناوەن����دیلەخوێندنگای"دزی����رە"،وەکوو
ش����اگردێکیزۆرزیرەکک����ەهەمووکاتێکلەپۆل����ەکاندایەکەمبوو،کۆتایی
پێهێناوەولەس����اڵی1925لەتەمەنحەڤدەس����اڵەیی،دووساڵەیسەرەتایی

خوێندنیلەزانکۆکۆتاییپێهێناوە.
لەساڵی1926،چووەتەڕیزیجوواڵنەوەیسۆسیالیستیولەهەمانساڵ
دالەزانکۆی"س����ۆربۆن"لەبواریفەلس����ەفەدادەستیکردووەبەخوێندن.لە
س����اڵی1928،ماستێریفەلس����ەفەیلەزانکۆیسۆربۆنوەرگرتووەوساڵیک
 Janson de Saillyدوات����رل����ەخوێندن����گایدواناوەن����دی"ژانس����ۆندۆس����ایی
“دەستیکردووەبەکارکردن.ئەمساڵەساڵیکیزۆرگرینگوچارەنووسساز
بوو،چوونکەهاوکاتلەگەڵنووسەر،ئەدیب،فەیلەسوفوبیرمەندیگەورە
"ژانپۆلس����ارترJean Paul Sartre “ئاش����نابوو.بەاڵمدواتربەهۆیئەوەی
کەس����یمۆنلەبەرکارەکەیناچاربووس����ەفەربکاتەئەمشاروئەوشار،بۆ

نووسەری کتێبی "رەگەزی دوویەم"
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ماوەیچەندساڵێک،لەسارتردووردەکەوتەوە.
س����یمۆنیەکەمینکتێبیخۆیلەساڵی1943بەناوی"میوان"باڵوکردەوە.
هەرلەوس����اڵەبەدواوەلەگەڵرامانیفەلس����ەفەی"ئێگزیستانسیالیس����م"یان
"هەب����وونگەرایی"ئاوێتەب����وو.لەوکاتەبەدواوەش،ت����ەواویژیانیتێکەڵبە

تێکۆشانوخەباتکرد.
لەساڵی1954،بەهۆینووسینیڕۆمانی"ماندارانەکان"خەاڵتی"گێنکۆر"ی
پێدرا.دواترلەسێبەرگدا،بیرەوەریەکانوژیاننامەیخۆینووسیکەئەم
کتێبەشڕووبەڕویپێش����وازیەکیگەورە
هاتەوە.ئەمکتێبە،وەکووبەڵگەیەکیباش
لەژیانوکەس����ایەتیسیمۆنوهەروەها
هەڵسەنگاندنیڕووداوەکانیوسەردەمی

ئەو،دەژمێردرێت.
س����یمۆنلەس����ەرئەوبڕوای����ەبووکە
مرۆڤدەبێبەخۆش����یوشادیەوەبژی
وئەمهەس����تیخۆش����یەلەهەم����ووچرکەکانیژیانیداهەبێ����ت.ئەمڕوانگەیە
بووەت����ەهۆیئەوەیک����ەتەنانەتهێندێککەس،س����یمۆنزیادترلە"ژانپۆل

سارتر"،بەکەسێکیخۆشبینبزانن.
ئەویشوەکووژانپۆلسارتر،تێروانیکی"هونەربۆهونەر"رەتدەکاتەوە
وپێیوایەکەهونەردەبێلەپێناوخزمەتبەئامانجەکانیمرۆڤومرۆڤایەتی
بێ����ت.هاوکاتبەهەم����ووهێزیخۆیەوەلەپێناودابی����نکردنیمافیهاوبەش
لەنێوانژنوپیاوبەش����ێوەیگش����تیو

کۆمەاڵیەتی،تێکۆشانیکردووە.
ل����ەتێڕوانین����ی"ئێگزیستانسیالیس����ت"ی
ژانپۆلس����ارتروس����یمۆندۆبووار،لە
گەڵئەوەشداکەتێڕوانینێکی"نەهیلیستی"
بۆمرۆڤهەیەورەوش����یراس����تەقینەی
بوونیمرۆڤلەسەرزەویبەشێوەیەکی
خەماویدەنرخێندرێت،هاوکاتهەوڵدەدرێکەمرۆڤبەس����ەرنانکۆیەکان
وخەفەتەکانیژیاندازاڵبێتوپێش����کەوتنلەناوتاکیمرۆڤوکۆمەڵگادا

وەدیبێت.
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س����یمۆنیەکێکەلەسیماکانیس����ەرەکیرامانی"ئێگزیستانسیالیسم".سیمۆن
ل����ەنووس����راوەکانیدائام����اژەب����ەوەدەکاتک����ەم����رۆڤدەبێئ����ازادبژی.لە
بابەتس����تەمێکیشکەلەژناندەکرێت،س����یمۆنپێیوایەکەژێردەستیژنان
ڕووداوێکیئەزەلیوئەبەدینییەوئەمرەوش����ە،ڕووداوێکیتاڵەکەبەسەر
رەگەزیمێینەداسەپێندراوە.هەربۆیەشدەبێبەکردەوەگۆڕانکاریبەسەر
دابێتوژنانلەبەرامبەرئەمزەختوفش����ارانەراوەس����تنودەنگهەڵبڕن.
وەکنوونەشبەخۆیبەکردەوەئازادیوکەس����ایەتیخۆیپاراس����توهەم
وەک����ووژنوهەمی����شوەکوونووس����ەر،لەگەڵئەوەش����داک����ەهاوژیانیژان
پۆلس����اتربوو،بەاڵمژیانێکیس����ەربەخۆیگرتەپێشوپێگەیکەس����ایەتیو
کۆمەاڵیەت����یوتایبەتمەندیخۆیهەب����وو.هاوکاتئەوبەپێچەوانەیژانپۆل
س����ارتر،لەنووس����راوەکانیداکەمتروتاریفەلسەفیبەکاربردووەوزۆرتر

هەوڵیداوەکەئازموونەکانیخۆیشیبخاتەسەرکاغەز.
 Theبەاڵمس����یمۆن،زۆرترس����ەبارەتبەنووسینیکتێبی"رەگەزیدوویەم
Second Sex “ناوبانگێک����یجیهان����یپەیداکرد.ئەمکتێبەلەس����اڵی1949باڵو

کراوەتەوەوتائێستابەدەیانزمانوەرگێڕدراوەتەوە.
ل����ەمکتێبەداس����یمۆن،ه����ەملەبواریژینگەناس����یەوەوهەمی����شلەبواری
کۆمەاڵیەتی����ەوە،رەوشوپێگەیژنیهەڵس����ەنگاندووە.هاوکاتبەئاماژەبەو
ڕێگایان����ەدەکاتک����ەژنانبەئ����ازادیدەگەیەنێت.ئەمکتێب����ە،وانەیخەباتو
تێکۆشانلەپێناوگەیشتنبەئازادیبەژناندەدات.بەخۆیلەمبارەدا،بەم

جۆرەینووسیوە:
"گەورەتری����نس����ەرکەوتنیپیاوانتائێس����تائ����ەوەبووەکەبە
ژنانی����انقەباڵن����دووەکەگۆی����اژنناتوانێچارەنووس����یخۆی
بگۆڕێودەبێخۆیبەدەستیئەمچارەنوسەبسپێرێکەبە
سەرداسەپێندراوە.بەاڵمکتێبەکەیمن،ئەمبیرۆکەبەرتەسکە،

تێکدەشکێنێوهێڵێکیسووریبەسەردادەکێشێت."
نووسەرلەمکتێبەداهەوڵیداوەکەراستیژنوەکووخۆینیشانبدات.لە
روانگەیئەوژن،نەئەفس����انەیەونەپەریونیوەخودا.ژنبەتەواویمرۆڤە
وب����ەس.ژنکەرەس����تەیبەدونی����اهێنانیمنداڵنیی����ەوپیاویشمافیئەوەی
نییەکەکاریبەس����ەردادابەشبکاتولەماڵداگۆش����ەگیریبکات.ژننابێ
ببێتەکەرەستەریدەستیپیاوونابێئەوشتەبێتکەپیاوحەزیلێدەکات،
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بەڵکوودەبێراستیخۆیببینێتوخۆیبێت.
س����یمۆن،لەروانگەیەکی"ئێگزیستانسیالیست"یەوەلەهەبوونیژندەڕوانێ
وئامانجەکانیئەمفەلس����ەفەیەکەبریتینلەپێش����کەوتنوپێگەیشتن،لەکتێبی

"رەگەزیدوویەم"دابۆژناندەخاتەڕوو.
س����یمۆندوب����ووارل����ەس����اڵی1972،لەبابەتێ����کداکەلەگۆڤ����اری"نۆوێل

ئۆپسێرڤاتۆر"باڵوکرایەوە،بەمجۆرەباسلەمکتێبەیدەکات:
"...مەبەس����تیمنلەنووس����ینیئەمکتێبەتەنیائەوەنەبووکە
شوێنوپێگەیژنانتاووتوێبکەم.بەڵکووئامانجیسەرەکی
م����نخەب����اتب����وو.ئامانجیس����ەرەکیمهاندانیژن����انبوولە
پێناوخۆناس����ین.لەماوەیئەمبیس����توچەندساڵەداکەئەم
کتێبەمنووس����یوە،گەلێ����کژننامەیانبۆناردووموباس����یان
ل����ەوەکردووەکەئەمکتێبەیارمەت����یئەوانیداوەوتوانیویانە

باشترخۆیانبناسنوخەباتبکەنوبڕیاڕبدەن."
تائەوکاتەهیچکاملەونووس����ەرانەیکەلەس����ەربابەتیدەستەبەرکردنی
مافوئازادیەکانیژنانکتێبیاننووس����یبوو،بەئەندازەیس����یمۆندوبووار،
نووس����راوەکانیانکاریگەرنەبووە.بەاڵمس����ەرنجراکێشئەوەیەکەسیمۆنبە
خۆیتاساڵی1972،بەکردەوەنەکەوتە
ن����اومەیدان����یتێکۆش����انیڕێکخراوەی����ی

ژنان.
زۆرب����ەی پێچەوان����ەی ب����ە س����یمۆن
خوێنەران����یکتێبەک����ەی،پێ����یواب����ووکە
گۆڕانکاریەک����ی نەیتوانی����وە کتێب����ە ئ����ەم
کۆمەاڵیەت����ی-وەکب����ەخۆیچاوەڕوان����یدەکرد-پێکبێنێ.ه����ەربۆیەبیری
ل����ەوەدەک����ردەوەکەجارێکیتربەس����ەرتێڕوانینەکانیخ����ۆیدابچێتەوە.لە

وتووێژێکدالەگەڵهەمانگۆڤار،گوتویەتی:
"منلەوەتێگەیش����توومکەدوایتێپەڕبوونیبیس����توچەند
س����اڵبەسەرباڵوکردنەوەیئەمکتێبەمدا،ژناننەیانتوانیوە
پێش����کەوتنێکیئەوتۆیکۆمەاڵیەتیس����ازبکەن.بۆیەشبڕیاڕم
داکەجارێکیتربەس����ەربیروبۆچوونەکانمدابچمەوە.ئەمڕۆ
لەس����ەرئەوبڕوایەمکەئەگەرژن����انبیانهەوێخاوەنیژیانی
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دڵخوازیخۆیانبن،پێویس����تەخۆیانبۆوەدەستهێنانیئەم
ژیان����ەکاربکەنوتێبکۆش����ن.نابێچاوەڕێ����یگۆڕانکاریەکانی
داهات����ووبی����ن.باه����ەرچیزووتردەس����تب����ەکاربینوئەم
ڕەوشەسەرەوژێربکەین.منئێستالەوەتێگەیشتوومکەنابێ
لەپێناودەستەبەربوونیمافەکانیژنان،چاوەڕێیشۆڕشێکی
سۆسیالیس����تیلەداهاتوودابین،نا،دەبێهەرئێستابۆباشتر
کردن����یپێگ����ەوژیانیژنانتێبکۆش����ین.لەراس����تیداتەنانەت
دەب����ێبڵێمکەلەواڵتانیسۆسیالیس����تیشداب����ەپێچەوانەوەی
ئ����ەوەیک����ەباسدەکرێ����ت،ژنانوپی����اوانمافیهاوبەش����یان
نیی����ە.کەواب����وودەب����ێژنانبەخۆی����ان،چارەنووس����یانبگرنە
دەس����توهەستبەبەرپرس����یارەتیبکەن.زۆرینەیپیاوانلە
گ����ەڵئ����ازادیوبەرابەریژن����انوپیاوانناکۆک����نودژایەتی
دەکەن.س����ووکایەتیبەژن����اندەکەنوبەکەمیاندەزانن.ئەو
گۆڕانکاریەیکەئێس����تالەدواینووس����ینیئەمکتێبەلەهزری
منداس����ازبووەئەوەیەکەبەپێچەوانەیئەوەیکەلەوێدا
نووس����یومە،ئێس����تالەس����ەرئەوبڕوایەمکەتەنیاگۆرانکاری
چینایەت����یوخەبات����یچینایەت����یناتوان����ێزەمان����ەتوگارانتی
دەستەبەربوونیمافوئازادیەکانیژنانبکاتوپێگەیژنان
بەرێتەس����ەر.لەتەواویسیس����تەمەکانیکۆمەاڵیەتی،چلەناو
کۆمەڵگاکان����یچەپیوسۆسیالیس����توچلەن����اوکۆمەڵگاکانی
راس����تگروسەرمایەداری،پیاوبەکردەوەخەریکەبەسەرژن
دافەرماندەداتودەس����ەاڵتیبەدەس����تەوەیە.سەرنجراکێش
ئەوەی����ەکەدواب����ەدوایباڵوبوون����ەوەیئەمکتێب����ەم"رەگەزی
دووی����ەم"،لەوەتێگەیش����تمک����ەسۆسیالیس����تەکانوالیەنگرانی
بی����ریچەپ،ب����ەگەرمیپێش����وازیانلێنەکرد.ئ����ەوەشبوو
بەهۆیسەرس����ووڕمانم.تەنانەتهێندێکیانکەسیانبەمنیان
دەگ����ووت:"ئێس����تاکەنابێبابەتیژن����انزۆربخرێتەپێش.هەر
کاتشۆڕش����ێکیسۆسیالیس����تیک����را،ئەوس����ابەش����ێوەیەکی
سرووش����تی،مافوئازادیەکانیژنانیشدەس����تەبەردەبێت!!!.
هێندێ����کلەسۆسیالیس����تەکانبەگاڵتەوگەپەوەباس����یانلەوە
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دەکردکەگۆیائەوەیبۆکارگەروکرێکارانیناوکارخانەکان
گرین����گنییە،بابەتیژنانە!منی����شوەکووئەوانپێموابووکە
دواب����ەدوایشۆڕش����ێکیسۆسیالیس����تیلەفەرانس����ە،ژنانبە
ئ����ازادیدەگ����ەن،بەاڵمئێس����تادەزانمکەوانیی����ەوبەکردەوە

شتێکیواڕووینەداوە."
کتێبی"رەگەزیدوویەم"نەتەنیالەواڵتیفەرانسە،بەڵکوولەئاستیهەموو
جیهانوبەهۆیوەرگێڕانیکتێبەکەبۆس����ەرگەلێکزمانیتر،کاریگەریەکی
زۆریدان����اوگەلێ����کلەتێکۆش����ەرانیبواریمافەکانیژن����ان،هەوێنیرامانی
تێکۆش����انیخۆیانلەمکتێبەوەرگرت.هاوکاتئ����ەمکتێبەدەورێکیبەرچاوی
هەبووەلەسازکردنیگەلێکناڕەزایەتیوجوواڵنەوەیئازادیخوازانەیژنان
بوباشترناساندنیمافەكانیژنان.بەجۆرێککەئەمبەرهەمە،وەکوویەکێک
ل����ەگەورەتری����نکتێبەکانیبواریژنانلەمێژوویتێکۆش����انیئەمرەگەزەبۆ
وەدەس����تهێنانییەکس����انیوبەرابەری

دەناسرێت.
دوب����ووارزۆربوێران����ەل����ەمکتێب����ەدا
راس����تیەکاندەخات����ەبەرچ����اوودەنگ����ی
ناڕەزایەتیب����ەرزدەکاتەوە.لەروانگەی
نووس����ەر،ئ����ەمکتێب����ەتەنی����اب����ۆژن����ان
نەنووس����راوە،بەڵک����ووه����اوکاتب����ۆئەم
پیاوانەشنووس����راوەکەبەهۆینەزانین
وبیرۆک����ەیدواکەوتوویانلەس����ەرئەو
باوەڕەنکەژن����اندەبێوەکوورەگەزی
ژێردەستچاویانلێبکرێتوحیسابیان
بۆبکرێت.ئەوپیاوانەیکەئازادیژنان،وەکوومەترسیەکبۆخۆیاندەزانن

ولەدژیدەوەستن!
خوێندکارێکیپیاولەزانکۆبەس����یمۆندۆبوواریگوتبوو:"ئەگەرکچێکی
خوێندکارببێتەپزیشکیانپارێزەر،جێگەوشوێنییەکێکلەپیاوانیگرتووە
وپیشەیئێمەیپیاویخستووەتەناومەترسی!".ئەمەشقسەیەکبووەکەلە

زاریخوێندکارێکیپیاوکەلەبواری"ماف"داوانەیخوێندووەگوتراوە.
س����یمۆندۆبوواربەچەکیکتێبی"رەگەزیدوویەم"هاتەمەیدانیش����ەڕو
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بەربەرەکان����یکردنلەبەرامبەرئەمش����ێوازەتێڕوانین����ەیئەمجۆرەپیاوانەو
هەروەهائەمژنانەیکەژێردەس����تیانوەکووچارەنووس����یداس����ەپاوپەسەند
ک����ردووەوخۆیانبەکۆیلەبوونرازیبوون.بەاڵملەممەیدانەبەربەرەکانیە
دا،چەک����یس����یمۆندوب����ووار،ل����ەبیرۆکەیزاڵمان����ە،دواکەوتووان����ەوکۆنی
پیاوساالریزۆربەهێزتربوو.هەتائێستاشئەمچەکەبەدەستیزۆرژنەوە

دەبیندرێتوشەڕیپێدەکرێت.
کتێبوبەرهەمەکانیسیمۆندوبووار:

L>Invitée (1943) (English - She Came to Stay)
Pyrrhus et Cinéas (1944)
Le Sang des autres (1945) (English - The Blood of Others)
Who Shall Die? (1945)
Tous les hommes sont mortels (1946) (English - All Men are Mortal)
Pour une morale de l>ambiguïté (1947) (English - The Ethics of Ambi-
guity)
Le Deuxième Sexe (1949) (English - The Second Sex)
L>Amérique au jour le jour (1954) (English - America Day by Day)
The Mandarins, (1954)
Must We Burn Sade?, (1955)
The Long March, (1957)
Memoirs of a Dutiful Daughter, (1958)
The Prime of Life, (1960)
Force of Circumstance, (1963)
A Very Easy Death, (1964)
Les Belles Images, (1966)
The Woman Destroyed, (1967)
The Coming of Age, (1970)
All Said and Done, (1972)
When Things of the Spirit Come First, (1979)
Adieux: A Farewell to Sartre, (1981)
Letters to Sartre, (1990)
A Transatlantic Love Affair: Letters to Nelson Algren, (1998)

وەرگێڕانەکان:
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Patrick O>Brian was Beauvoir>s principal English translator, until he 
attained commercial success as a novelist.
Philosophical Writings (Urbana : University of Illinois Press, 2004, 
edited by Margaret A. Simons et al.) contains a selection of essays by 
Beauvoir translated for the first time into English. Among those are: 
Pyrrhus and Cineas, discussing the futility or utility of action, two pre-
viously unpublished chapters from her novel She Came to Stay and an 
introduction to Ethics of Ambiguity.

خەاڵتەکان:
Prix Goncourt, 1954
Jerusalem Prize, 1975
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"ج����انگرینلی����فوایتێر"نووس����ەریژیاننامەی"هەریەتبیچێرس����تۆ"بەم
جۆرەباسیکەسایەتیئەویکردووە:

"ئەوکەس����ێکبووکەلەس����ەردەمیتاریکوگاڵویئێمەدا،
جەنایەتەکان����ینەت����ەوەیخۆیخس����تەڕوو.ئەمکارەش����یبە
هێزێک����یزۆرت����رل����ەهێزیپی����اوانوبەپێنووس����ێکیتیژترلە

شمشێریئەوانکرد."
"ئابراهاملینکۆڵن"بەزمانێکیکەمێکتێکەڵبەش����ۆخی،لەبارەی"هەریەت"

داگوتوویەتی:
"ژنێکیکورتەبااڵکەجەنگێکیوەهاگەورەیداگیرساند!".

لەراستیشداکتێبی"کەپریمامەتۆم"کەبەرهەمیهزروخامەیبەتوانای
ئ����ەمژنەتێگەیش����تووەبوو،ڕێگای����ەکبوولەپێناوکۆتاییهێنانبەش����ەڕێکی
گەورەشلەناوخۆیئامریکاودەستەبەرکردنیئاشتی.ئەمکتێبەشەڕیکرد
لەدژیرامانیکۆیلەداریوشەڕخوازانەوخاڵیکۆتاییلەسیستەمیبەکۆیلە

نووسەری کتێبی "کەپری مامە تۆم"
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گرتنیرەشپێستەکاندا.لەقۆناغێکداکەبەشێکلەخەڵکانیئامریکاالیەنگری
بەردەوامبوونیسیس����تەمیکۆیلەداریبوونوڕۆژانەمرۆڤیرەشپیس����تیان
دەچەوس����اندەوە،بەش����ێکیدیکەشلەخەڵکانیئامریکاخوازیاریدێمۆکراسی
وپێوانەکانیمافیمرۆڤبوونودژایەتیئەمسیس����تەمەیاندەکرد.لەمنێوە
داهەری����ەت،لەبەرەیدووی����ەمدابوو،واتابەرەیدژەکۆیلەداری.ش����ەڕێکی
گ����ەورەیخوێن����اوینیش����تیمانیگەورەیئامری����کایگرتەوەوه����ەرکەسبە
هەڵگرتنیچەک،کەوتەگیانیکەسانیتر.لەهەرشوێنێکیوالتخوێندەڕژا
ودەنگ����یه����اواربەرزدەبۆوە.هەریەتیشیەکێکبوولەمکەس����انەیکەخۆی
گەیاندەمەیدانیئەمش����ەڕە،بەاڵمئەولە
جیاتیتۆپوتفەنگوچەقۆوشمش����ێر،
پێنووسیهەڵگرتوڕۆمانی"کەپریمامە
تۆم"ینووس����ی.ل����ەئەنجامیشدائەوەی
کەسەرکەوت،رامانەکانیهەریەتبوو.
نووسەرلەمکتێبەداباسلەالیەنەکانی
ک����ە دەدات نیش����ان و دەکات ئەخالق����ی
کۆیلەداریکردەوەیەکیدڕندانەیەلەدژی
نرخەکان����یمرۆڤایەتی.وەبەمجۆرەبوو
کەکتێبێکتوانیکاریگەریەکیسیحراوی
وموعجیزەئاس����ال����ەس����ەرکۆمەڵگاکەی
خ����ۆیدابنێتبەجۆرێکک����ەبەمیلیۆنان
کەسئەمکتێبەیانخوێندەوە.لەمنێوەدا
ئەوان����ەیکەهاوب����ڕوایهەریەتبوونو
دژایەت����یکۆیلەداریاندەکرد،بەخوێندنەوەیئەمکتێبەبڕوایانپتەوتردەبوو،
گەلێککەسیشلەوانەیکەالیەنگریکۆیلەداریبوون،دوایخوێندنەوەیئەم
ڕۆمان����ە،بیروهزریخۆیانگۆڕیوکاریگ����ەریئەرینیانوەرگرت.تەنانەت
بانگەش����ەیئەوەدەکرێتکەئەمڕۆمانە،یەکێکبوولەهۆکارەکانیهاندەری
خەڵکبۆکۆتاییهێنانبەش����ەڕوکۆتاییهێنانبەسیس����تەمیکۆیلەداریلە

ئامریکا.
هەریەتلە"لیچفیڵد"لەبنەماڵەیەکیپڕهەژمارلەدایکبوو.ئەوحەوتەمین
منداڵبوولەنۆمنداڵیپیاوێکبەناوی"لیمەنبیچێر".باوکیهەریەت،یەکێک
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بووەلەکەشیش����ەکانیبەناوبانگیس����ەردەمیخۆی.دایکیهەریەت،لەکاتێکدا
ک����ەهەری����ەتتەنیاپێنجس����اڵیتەم����ەنبوو،م����ردووەوباوکیب����ەخێراییو
جارێک����یترزەماوەندیکردووەتەوە.ل����ەمزەماوەندەشخاوەنیچوارمنداڵی

دیکەبووە.
بەمجۆرەهەریەتسەردەمیمنداڵیخۆیلەگەڵژمارەیەکیزۆرخوشک
وب����راتێپەڕان����دوئەگ����ەرچیباوکیکەس����ێکیتووڕەوتەوس����نب����وو،بەاڵم
هەری����ەتهەمووکاتێکلەماڵەوە،هەس����تیبەش����ادیوخۆش����یکردووە.بە
هۆیئەوەیکەباوکیکەشیشبوو،ئەویشوەکووخوشکوبراکانیهەرلە
سەردەمیمنداڵیەوەڕوویلەئایینیمەسیحیەتکردوسەرەتالەئاکادێمیای
"لیچفیڵد"ودواتریشلەخوێندنگایئایینی"هارتفۆرد"کەلەالیەنخوش����کە

گەورەکەی"کاترین"دامەزراندبوو،وانەیخوێندووە.
لەساڵی1832،بنەماڵەکەیانبۆ"سینسیناتی"ماڵیانبارکردووەولەوێبۆ
یەکەمینجارهەریەت،گەلێککۆیلەوکۆیلەداردەبینێوزیادترلەهەرکاتێک
هەس����تبەستەموزۆرداریسیس����تەمیکۆیلەداریدەکات.براکانیهەریەت
ب����ەهەمووهێزیخۆیانەوەدژایەتیکۆیلەداریەتیاندەکردوتەنانەتهەریەت
جارێ����کلەج����ارانیارمەت����یکۆیلەیەکیدابووک����ەلەدەس����تیکۆیلەدارەکەی
هەاڵتب����وو،بەاڵمهێش����تابیریلەنووس����ینیڕۆم����انوکتێبل����ەوپێوەندیەدا

نەکردبۆوە.
لەس����اڵی1836لەگەڵکەس����ێکبەناوی"کالوێنس����تۆ"کەمامۆس����تایەکی
قووتابخان����ەیئایین����یولێکۆڵ����ەریکتێبیپیرۆزبوو،زەماوەن����دیکرد.دواتر

بەرهەمیئەمزەماوەند،لەدایکبوونیشەشمنداڵبوو.
دوابەدوایئەمزەماوەندەبووکەهەریەتدەس����تیکردبەنووسینیگەلێک
باب����ەتل����ەگۆڤارەئایینیەکانوبەتایبەتیشلەگۆڤاری"وێس����تێرن"کەمانگانە
ب����اڵودەکرای����ەوە،گوت����اروبابەتیباڵودەک����ردەوە.لەس����اڵی1848،یەکەمین
ڕۆمانیخۆیلەسەرناوی"گواڵڵەکانیمانگیمەی"باڵوکردەوەکەئەمکتێبە

زۆرترلەبارەیخووخدەوئاکارەکانیتاقمێکیپڕۆتستانبوو.
لەساڵی1850،هاوڕێلەگەڵهاوسەرومنداڵەکانیبۆشاری"برانسویک"
هەڵکەوتوولەپارێزگای"مین"ماڵیانگواس����تەوە.لەوێبووکەهاوس����ەرەکەی
لەکۆلێجی"بودوئێن"دەس����تیبەکارکرد.هەرلەوس����اڵەدابووکەهەریەت،
بڕیاڕنامەیەکیلەبارەیئەمکۆیالنەدابەرچاوکەوتکەبەپێیئەمبڕیاڕنامەیە،
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ئەمکۆیالنەیکەلەباش����ووریئامریکاهەڵدێنوبۆگەیشتنبەژیانێکیئازاد
ڕوولەباکوریئامریکادەکەن،پێویستەلەالیەنخەڵکانیباکوریئامریکاەوە
رادەس����تیکۆیلەدارەکانیانلەباش����ووریئامریکابکرێنەوە.هەریەتبەدیتنی
ئەمبڕیاڕنامەیەزۆرتووڕەبوو.ئەمتووڕەییەشهانیداکەدەس����تبکاتبە

نووسینیڕۆمانی"کەپریمامەتۆم"یان"ژیانلەوپەڕیسووکایەتیدا".
ب����ۆیەک����ەمجارئەمکتێبەبەش����ێوەیبڕگەبڕگەوهەرجارەوبەش����ێکیلە
ڕۆژنامەیەکیدژیکۆیلەداریبەناوی"ناشناڵئیرا"باڵوکرایەوە.خاڵیهەرە
دڵتەزێ����نولووتک����ەیئەمڕۆمانەئ����ەوکاتەیکەپیاوێکبەن����اوی"مامەتۆم"
بەتاوانیئەوەیکەش����وێنیخۆش����اردنەوەیدووکۆیلەیڕەشپێستنیشانی
کۆیلەدارەکانیاننادات،دەدرێتەبەرقامچیولێدانولەئەنجامیشدابەهۆی

ئەمقامچیانەژیانیلەدەستدەدات.
لەمکتێبەدازۆربەوردیژیانیکۆیلەداریوکۆیلەکانخراوەتەبەرچاوی
خوێنەرولەراس����تیشدائەمتراژێدیەتااڵنەش����تێکنینکەتەنیادەس����کردی
خەیاڵ����ینووس����ەربووبن،بەڵك����وئەمەرەنگدان����ەوەیراس����تیەکانیژیانیئەو
سەردەمەیئامریکابوو.نووسەر،تەنیابەشێکلەمراستیانەیخستووەتەسەر
الپەڕەکان����یکاغەزوئەوپەڕیبێڕەحمیوبێبەزەییبوونیمرۆڤیخاوەن

پووڵوپارەیسپیپێستینیشانداوە.هەریەتبەخۆیگوتوویەتی:
"ئ����ەوەیک����ەمنکردوومەل����ەکارینیگارکێش����ێکدەچێتکە
هەوڵدەداتراستیەکانیدیمەنێکوەکووخۆیبکێشێتەوە.من
بەکێش����انەوەیدیمەنەکانیژیانیکۆیلەکانیرەشپێستوئەم
فەالک����ەتوبەدبەختیانەیکەبەس����ەریانهاتووە،بەتایبەتیش
ب����ەهۆیئەوەیکەلێکۆڵینەوەیەکیزۆرملەس����ەریانکردووە،

هەوڵمداوەسەرنجیخوێنەربەرەوئەمراستیەراکێشم."
نووس����ەرهەوڵینەداوەکەبەپێچەوانەیهێندێکلەنووس����ەرانیترهەموو
ش����تێکرەش����یڕەشیانس����پیس����پیببینێت.ئەوهەوڵیداوەکەراستیەکان
وەکخ����ۆیببینێ����توتەنان����ەتلەناودڵ����یکۆیلەدارەکانی����شداهێندێکجار
بەرەزییدیتووە.بۆوێنەلەبەش����ێکلەڕۆمانەکەیداس����ێکۆیلەدارهەنکە
دووکەس����یانمێهرەبانوش����ەریفن،بەالمکەسیسێیەمیاندڵیبەهیچشتێک
ناس����ووتێوب����ەتەواویزاڵموب����ێبەزەییە.بەمج����ۆرەجەوهەریمرۆڤو

هەلومەرجەکانینیشانداوە.
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سەرنجراکێش����ەک����ەهەری����ەت،هەرگی����زچاوەڕوان����یئ����ەوەینەدەک����ردکە
ڕۆمانەکەیوابەگەرمیولەسەرتاس����ەریئامریکاپێش����وازیلێبکرێت.ئەم
کتێبەکەبۆیەکەمجارلەس����اڵی1852باڵوکرایەوە،وەکووناوەڕۆکیپڕلە
ماناوکاریگەری،فرۆش����ێکیس����یحراویهەبوو:یەکەمینچاپکەپێنجهەزار
کتێبیلەخۆدەگرت،تەنیالەماوەیدووڕۆژدا،بەتەواویفرۆشتراویەک
دانەش����ینەم����ا.چاپیدوویەم،بیس����تهەزارکتێبیلەخۆدەگ����رتکەتەنیالە
ماوەیکەمترلەسێحەوتوودا،بەتەواویفرۆشترا.بەگشتیدەگووترێکە
لەوکاتەوەزیادترلەسێمیلیۆننموونەلەمکتێبەلەواڵتیئامریکافرۆشراوە
!ئەمکتێبەتائێس����تاچلجارانس����ەرلەنوێباڵوکراوەتەوەولەسەرتاسەری

جیهاندا،بۆسەرگەلێکزمانوەرگێڕدراوەتەوە.
"النگفالو"لەڕۆژنامەکەیدابەمجۆرەینووسیوە:"تەماشای
ئەمژنەبکەنکەچۆنبەڕۆمانێک،هەمووجیهانیهەژاندووە!

"
مێژوونووسێکیئینگلیسیبەناوی"توماسمەککولی"ئەمڕۆمانەیوەکوو
"بەنرخترینڕۆمانیئەدەبیاتیئینگلیسیکەلەئامریکابەرهەمهاتووە"ناوزەد

کردووە.
"لێئۆنتۆلستۆی"،ڕۆماننوسیبەناوبانگیڕووسکەلەئاستیجیهانیشدا
ناوبانگیهەیە،ئەمڕۆمانەبەیەکێکلەرۆمانەگەورەکانیئەخالقیناساندووە
وتەنان����ەتلەڕیزیڕۆمانەکانیگەورەیوەکڕۆمانی"هەژارەکان"بەرهەمی

"ویکتۆرهۆگۆ"و"چیرۆکیدووشار"بەرهەمی"چاڕڵزدیکێنز"یداناوە.
دواب����ەدوایباڵوبوونەوەیئەمڕۆمانە،گەلێکش����انۆنامەلەس����ەربنەمای
ئەونووس����راوتەنانەتدەگووترێکەهەرکاتش����انۆکانی"کەپریمامەتۆم"

بەڕێوەدەچوون،ساڵۆنەکانیشانۆپڕدەبوونلەبینەر.
دی����ارەه����اوکاتالیەنگرانیکۆیلەداریهەمووکاتێ����کنەفرەتیانلەمڕۆمانە
بووەوگەلێکجاریشهێرش����یانکردووەتەس����ەرنووسراوەکانوکەسایەتی
هەریەت.هاوکاتژمارەیەکنووسەروئەدیبوکەسایەتیسیاسیشدەستیان
کردبەرەخنەگرتنلەڕۆمانەکەیولەبەرامبەرداهەریەتلەس����اڵی1853،
ل����ەکتێبێ����کدابەناوی"کلیلێکب����ۆکەپریمامەتۆم"بەرگ����ریلەڕۆمانەکەی
خ����ۆیکردووالمیهێرش����کارانورەخنەگرانیدای����ەوە.لەمکتێبەداجارێکی
تربەهێنانەوەیگەلێکبەڵگەئەوەیس����ەلماندکەرەشپێستەکانڕووبەڕووی
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هەڵس����وکەوتێکیزۆردڕندان����ەبوونەت����ەوەومافەکانی����انوەک����ووبەش����ێکلە
پەیکەرەیمرۆڤایەتیپێشێلکراوە.

هەری����ەتبەبێئەوەیکەخۆیراس����تەوخۆلەهی����چجوواڵنەوەیەکیدژبە
کۆیل����ەداریدابەش����داریکردبێ����ت،کەوتبووەناوجەرگەیئ����ەمجوواڵنەوانە.
بەاڵمئەوپێیواب����ووکەڕێکخراوەکان،چڕێکخراوەکانیالیەنگریکۆیلەداری
وچڕێکخراوەکانیئازادیخوازانەودژەکۆیلەداری،هەموویانتوندرەون.هەر

بۆیەشهەرگیزلەهیچڕێکخراوەیەکداراستەوخۆجێینەگرت.
هەری����ەتدوات����رڕوویک����ردەم����ژاریدژایەت����یب����ەکارهێنان����یئەڵکۆڵو
خواردنەوەکانیبێهۆشکەر.هاوکاتگرینگیبەمافیدەنگدانیژنانداودەنگی
ناڕەزایەتیخۆیلەپێناودەستەبەرکردنیمافەکانیژنانوبەتایبەتیشمافی

دەنگدانکەلەوسەردەمەداقەدەغەبوو،بەرزکردەوە.
ل����ەس����اڵی1856بەنووس����ینیکتێبێکبەن����اوی"چیرۆک����یگۆمێکیگەورە"
جارێک����یترم����ژاریکۆیلەداریهێنایەوەب����ەرباس.دەگوترێک����ەناوەڕۆکی
دواتری����نڕۆمانەکانیزۆرترگرێدراویس����ەردەمیمنداڵیئەون.ئەوهەروەها
چەندیندیوانیهەڵبەست،کتێبیمنداالنوبابەتوسەفەرنامەینووسیوە.

ل����ەس����اڵی1870،بەردەواملەگەڵنووس����ەرانوالیەنگران����یبەرهەمەکانی
دادەنیش����تولەمکۆڕوکۆمەڵەئەدەبیانەدا،دەس����تیدەکردبەخوێندنەوەی
بەرهەمەکانیخۆی.بەمجۆرەبەردەوامڕووبەڕوویپێشوازیوپێداهەڵگوتنی
الیەنگرانونووس����ەراندەبوویەوە.لەنێوانس����ااڵنی1880و1890،واتالە
دواتری����نس����الەکانیتەمەن����یدا،هێدیهێدیوش����یاریخۆیلەدەس����تداو
ل����ەکۆتای����یتەمەنیلەناوماڵی"هارتفۆرد"کەبەهۆیفرۆش����تنیباش����ترین

ڕۆمانەکەی"کەپریمامەتۆم"سازیکردبوو،ژیانیبردەسەر.
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رۆزا پارکس
Rosa Parks
1913- 1989
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رۆزاپارکس،سیمایەکیناسراوەلەئامریکاوجیهان.ژنێککەبەنافەرمانی
مەدەن����یوب����ەکردەوەیەک����یزۆرس����ادە،تۆفانێکیناڕەزایەتیوەڕێخس����تو
لەئەنجامیش����داتوانییاس����اکانیئامریکاوبەش����ێکلەش����ێوازەکانیناڕەوای

هەڵسکەوتیکۆمەاڵیەتیبگۆڕێت.
بەسەرهاتیڕۆزاپارکسبەمجۆرەدەستیپێکرد:

لەس����ەردەمیئەو،واتالەس����ااڵنیناوەراستیسەدەیبیستەمیشدا،هێشتا
زۆرس����تەملەرەشپێس����تەکاندەکرا.رەشپێس����تەکانبەکردەوەلەزۆرمافان
ب����ێبەشبوونوزۆرکەس����یرەگەزپەرەس����تبەچاویم����رۆڤچاویانلێ
نەدەکردن.یەکێکلەوس����تەمانەیکەلەرەشپێس����تەکاندەکرائەوەبووکەلە
ناوئوتوبوس����ەکاندا،ش����وێنیڕەشپێستەکانوسپیپێس����تەکانجیاوازبوو.
مرۆڤ����یرەشدەبوای����ەلەریزێکیئوتوبوسومرۆڤس����پیل����ەریزێکیدیکە
دانیشتبا.هاوکاتکاتێککەژمارەیسپیپێستەکانلەناوئوتوبوسدازیادی
دەکرد،مرۆڤیرەشمافیئەوەینەبووکەلەس����ەرس����ەندەڵیدابنیش����ێتلە

ژنە پێشەنگی ناڕەزایەتی مەدەنی و 
خەباتی سڤیل لە ئامریکا
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کاتێ����کداکەس����پیپێس����تێکبەپێ����وەبێت.ه����ەربۆیەدەبوای����ەمرۆڤیرەش
تەنانەتلەشوێنیخۆی،واتالەوشوێنەیکەوەکشوێنیڕەشەکانیدیاری
کرابووهەس����تاباوجێگەیخۆیبەمرۆڤیس����پیدابا.بەالمئەمیاس����انارەوا
کۆمەاڵیەتی����ەچۆنگۆڕا؟کێب����ووبەهۆیگۆڕانی؟پیاوانیرەشپێس����ت؟نا...
ئ����ەوەڕۆزاپارک����سبووکەبەبێدەنگیوهەڵس����کەوتیهێمنانەیخۆیوبەنا
گوتنێکیسادە،ناڕەزایەتیەکیگەورەینیشاندا.ڕۆزاخۆیبەمجۆرەباسی

ئەمناڕەزایەتیەدەکات:
)ئێوارەیەکلەڕۆژانیناوەراس����تمانگیدێسامبریساڵی1955،لەشاری
"مۆنگ����رێ"هەڵکەوتوولەپاریزگای"ئاالباما"،لەپێش����ەوەیئوتوبوس����ێکولە
ڕیزیتایبەتیڕەشپێس����تەکاندانیشتبووم.سپیپێستەکانیشلەبەشیتایبەتی
خۆیاندانیشتبوون.دوایئەوەیکەژمارەیسپیپێستەکانیناوئوتوبوسەکە
زیادیکردوجارلەگەڵجارزۆرتربوون،هەرجارەورەشپێستێکبەناچار
لەشوێنیخۆیهەڵدەستاوشوێنیدانیشتنیخۆیدەدابەسپیپێستێک.وای
لێهاتکەئیترجێگایەکیبەتاڵبۆدانیشتننەماوهەمووشوێنەکانگیرانەوە.
لەمنێوەدامنهێش����تالەس����ەرس����ەندەڵیخۆمنەجوواڵب����ووم.پێیانگوتمکە
منیشدەبێهەستموجێگایخۆمبدەمبەسپیپێستێک،بەاڵممنئەمکارەم

نەکرد.شۆفیرەکەکەبەخۆیسپیپێستبووگوتی:
"خێراکە،هەستە.ئەمسەندەڵیەیپێشەوەیئوتوبەسەکەبەتاڵ

بکە!"
بەاڵممنهەڵنەس����تام.ئیترلەخۆبەدەس����تەوەدانوتەس����لیمب����وونماندوو

ببووم.(
لەراستیداڕۆزاپارکسبەمکارەیخۆی،دواتروەکوودایکیناڕەزایەتی
سڤیلناوبانگیدەکرد.سیمایەکیئاراموهێمنکەوەکووپشکۆیەکلەمۆمێک،
ئاگرێکیگەورەیداگیرس����اندوبووبەهۆیسازبوونیرێپێوانەکانیسااڵنی
1950و1960،ب����ەه����ۆکاریقس����ەوکارەس����ادەکانیئ����ەوبووک����ەزنجیری
یاس����اکانیهەاڵواردنوئاپارتاید،تێکشکا.هەرئەویشبووبەهۆیئەوەیکە
ڕێبەرێکیناسراویوەک"مارتینلۆتێرکینگ"خۆینیشانبدات.مارتینلۆتێر
کینگیبیس����توشەشساڵەکەبەهۆیرێپێوانەکانیناڕەزایەتیبۆپشتیوانی
کردنلەڕۆزاپارکس،س����ینگیخۆیدایەپێشوبووبەس����یمایەکیناسراوی

خەباتیئازادیخوازانەومافپەروەرانە.
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ڕۆزاپارکسلەگوندێکیسەربەشاری"توسکیگی"هەڵکەوتوولەپارێزگای
ئاالبام����ال����ەدایکبووە.ه����ەرلەتەمەنیالویەت����یخۆیەوەلەدژییاس����اکانی
رەگەزپەرەستانەوهەاڵواردندەنگیناڕەزایەتیهەڵبڕی.باوکیڕۆزادارتاش
ب����وو.دایکیش����یلەناویەکێکل����ەژوورەکانیماڵەکەیان،ل����ەمگوندەیکەلێی
دەژیان،وانەیدەگووتەوە.کاتێککەڕۆزاتەنیادووس����اڵیتەمەنبوو،دایک

وباوکیلەیەکت����رجودابوونەوە.باوکی
ڕۆزاب����ەرەوپارێزگاکانیباکوریئامریکا
ماڵیگواس����تەوەوڕۆزاشلەگەڵدایکی
وبراگەورەکەیلە"پینلێوێل"یئاالباما
داگیرس����ان.رۆزادەساڵیتەمەنبووکە
هەواڵیمردنیباوکیپێگەیشتودوای
ئەم����ەشچوون����ەالیپ����ووریلەش����اری
"مونتێگێمری".لەمشارەدابووکەڕۆزالە

بواریپیشەس����ازیدادەس����تیکردبەخوێندن.هاوکاتکەزۆربواراندالە
وێن����ەی"چێش����تلێنان،دروومان،زەنبی����لچنینو...هتد"پ����ەروەردەیدیتو
کاریکرد.دواترکەدەس����تیکردبەخوێندنلەخوولیدواناوەندی،بەناچار
وبەهۆینەخۆش����یدایکی،دەس����تیلەخوێندنهەڵگرتتائاگاداریلەدایکی

بکات.
لەساڵی1932لەگەڵ"ریمۆندپارکس"ئاشنابوو.ڕیمۆندکاریسەرتاشین
وس����ەرچاککردنیدەک����ردوهاوکاتیشیەکێکبوول����ەچاالکانیمەدەنیبۆ
بەرگریکردنلەمافیرەشپێستەکان.ئەمئاشنایەتیەبووبەهۆیزەماوەندو
ژیانێکیهاوبەشیاندەستپێکرد.ڕۆزادەستیکردبەفرۆشتنیشتومەک
ودروونەوەیجلوبەرگیخەڵکولەهەمانکاتیشدادەرسیدەخوێند.ئاخری

لەساڵی1934بەڵگەیدیپڵۆمیوەرگرت.
ل����ەس����ااڵنیگران����یوپەرەگرتنیکێش����ەکانیئاب����ووریلەئامری����کا،کارو
پیشەیەکیئەوتۆبۆرەشپێستەکاننەبوو.کاروەدەستنەدەکەوتوئەگەریش
کارێکبەرەشپێستێکدرابا،کارێکیدژواروکەمدەرامەدبوو.ڕۆزالەکتێبی

"ژیاننامە"کەیخۆیدابەمجۆرەباسیئەمسااڵنەدەکات:
"ئەگەرئەتۆوەکوورەشپێستکەسێکیهێمنومەتینبووبای
وماستاوتبۆمرۆڤیسپینەگرتباوە،مرۆڤیسپیدەیتوانیبە
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بێئەوەیکەهیچتاوانێکتکردبێت،کێشەیبۆسازکردبایو
گەلێکتۆمەتیلێدابای.ئەوەندەیئازاردەدایکەهەمووجارێ

تامیمەرگتدەچێشت!".
رۆزاپارک����سدوات����رپەیوەس����تیڕێکخ����راویNAACP “ک����ۆڕینەتەوەیی
پێشکەوتنیرەشپێستەکان"بوو.لەمڕێکخراوەیەدابەرادەیەکخۆیپێشخست
ک����ەل����ەنێوانس����االنی1945تا1956لەبەش����یش����اری"مۆنتێگێمری"وەکوو
بەرێوەبەریبەش����ێکیئەمگرووپەکاریدەکرد.هاوکاتڕۆزالقیالوانیئەم

ڕێکخراوەیلەشوێنیتێکۆشانیخۆیوەڕێخست.
هەم����ووئ����ەمپێشزەمینان����ەکاریگەریەک����یئەوەندەبەهێزیانل����ەرامانو
باوەڕیوکەس����ایەتیقوورس����یڕۆزاداسازکردبووکەکاتێکلەئێوارەیەکی
مانگیدێس����امبریساڵی1955لەئوتوبوس،فشاریانبۆهێنابووکەجێگاکەی
بداتبەمرۆڤێکیسپیپێست،بەقوورسیلەجێگایخۆیهەڵنەستاوبەبێ
ئ����ەوەیهیچجۆرەتوندوتیژیەکلەخۆی
نیشانبداتیاندژکردەوەیەکیناشیاوی
هەبێت،ب����ەهێمنیبەرگریلەمافیخۆی
ک����ردوواڵم����ی"ن����ا"یب����ەش����ۆفیرەکەو
داخوازگەرانیدیک����ەدایەوە.لەئەنجامدا
ش����ۆفیریئوتوب����وسپۆلیس����یبانگکرد
وکەلەپچەی����انک����رد.پۆلیسب����ەتۆمەتی
ئەوەیکەگۆیاڕێزیلەیاساکانیهاتوچۆ
نەگرتووەوئاسایشیشێواندووە،قۆڵبەستیانکردوبۆگرتووخانەیەکیکاتی
رایانگواس����ت.ڕۆزاب����ەدانیس����ەتدۆاڵربارمت����ەیماڵیوبەش����ێوەیکاتی
ئ����ازادک����را.بەاڵمدواترلەڕۆژیپێنجیدێس����امبر،بەهەم����انتۆمەتدادگایی
ک����را.ل����ەمنێوەدات����اکۆتاییحەفتە،زیادترلەحەوتس����ەته����ەزارکەسبە
پێش����ەنگایەتیڕێکخراویکۆڕیڕەشپێس����تەکان،ل����ەدژیدادگاییکرانیڕۆزا
پارکسڕێپێوانیانوەڕێخس����ت.ئامریکاتائەوکاتەڕێپێوانیناڕەزایەتیلەم
چەش����نەیبەخۆینەدیتبوو.زیادترلەحەوتس����ەتهەزارکەسهاتبوونە
مەیدانودەولەتیئامریکاس����ەریس����ووڕمابوو.چۆنژنێکتوانیبوویبە
کردەوەیەکیسادەودادگاییەکیسادە،ببێتەهۆیسازبوونیوەهاتۆفانێک؟!
ئای����ائەمەتۆفانێ����کلەرەنجوکینوئازارێکیگەورەیپەنگخواردبووکەبە
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بەهانەیڕۆزاس����ەریهەڵدابوو؟!دەوڵەتدەیزانیکەئەمخەڵکەچیدەوێت،
بەالمئایاتەس����لیمیداخوازەکانیاندەبوویاندەیتوانیئەمهەمووکەس����ەبە

چۆکدابێنێت؟!
لەناوئەمتۆفانەناڕەزایەتیانەدابووکەالویناسراویشۆڕشگەر"مارتین
لۆتێرکینگ"بووبەس����یمایەکلەس����یماکانیناس����راویتێکۆشانیمافخوازانە.

لۆتێ����رکینگبۆپش����تیوانیکردنلەڕۆزا
پارک����س،داوایل����ەڕەشپێس����تەکانک����رد
کەبۆماوەیڕۆژێک،هیچڕەشپێس����تێک
سواریئوتوبوسنەبێتوبایکۆتیبکەن.
ئەمەشکاتێکبووکەدادگا،لەبڕیاڕێکی
نادادوەرانەوناڕەوادا،ڕۆزاپارکسیبە
تاوانب����ارزانیب����وو.دادگابڕیاڕیدابوو
ک����ەڕۆزاب����ڕیدەدۆاڵرجەریمەبداتو

چ����واردۆاڵری����شوەکخەرج����یدادگاکەب����دات.ب����ەاڵمڕۆزاجارێکیدیکەبە
ش����ێوەیەکیهێمنانەولەس����ەرەخۆ،واڵمی"نا"یبەکارهێن����اوئامادەنەبوون
هیچجەریمەیەکلەبەرامبەرکردەوەیەکبداتکەخۆیبەتاوانینەدەزانی.لە
بەرامبەرداهەمڕۆزاوهەمیشهاوس����ەرەکەی،لەس����ەرکارەکانیاندەرکران

وبێکاربوون.
بایکۆتکردنیئوتوبوس����ەکانلەالیەنرەشپێس����تەکانەوە،لەجیاتیڕۆژێک
381یڕۆژیخایاند.رەشپێس����تەکانلەمماوەیەدابۆهاتوچۆکردنلەجیاتی
ئوتوبوسلەکامیۆنکەڵکیانوەردەگرت.یانیشهەربەچەندکەسانسواری
ماشێنێکدەبوونودەچوونەوەسەرکارەکانیان.تەنانەتزۆرکەسهەبوون
ک����ەبەپێی����اندەچوونەوەس����ەرکارودەگەڕانەوەماڵەکانی����ان.ناڕەزایەتیەکی
مەدەنیس����ەرکەوتووانەک����ەبووبەمایەیزیانێکیئابووریگەورەبۆس����پی

پێستەکانوتوورەییزۆرتریرەگەزپەرەستەکان.
ل����ەئاکام����یخۆراگری،یەکگرت����نوبەرخۆدان����یڕۆزاپارک����سودژبەرانی
رەگەزپەرەس����تی،لەس����اڵی1956دادگایهەرێمیئامری����کارایگەیاندکەهەر
جۆرەهەاڵواردنێکیڕەگەزیلەناوئوتوبوس����ەکاندا،بەپێچەوانەییاس����ای
بنچینەی����یئامریکای����ە.دادگایبەرزیئامریکاپش����تیوانیل����ەمبڕیاڕەیدادگای
هەرێم����یکردوبەپێ����یفەرمانێککەدەرکرا،هەموومرۆڤێکبەهەررەنگو
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رەگەزێک،مافیکەڵکوەرگرتنیهاوبەش����یانلەکەرەس����تەکانیهاتوچۆوبە
تایبەتیشئوتوبوسهەبوو.

لەراس����تیدابەس����ەرهاتیسواریئوتوبوسبوونیڕۆزاپارکسوبایکۆتی
هێمنانەیئوتوبوسەکانلەالیەنرەشپێستەکان،بووبەهۆیپێشکەوتنیمافی

مرۆڤوگۆڕانکاریلەیاساکانیپارێزگاکانیباشووریئامریکا.
ڕۆزاکەئیترکاریوەدەستنەدەکەوت،لەساڵی1957لەگەڵهاوسەرەکەی
بۆشاری"دیترۆیت"ماڵیگواستەوەولەوێدەستیکردبەکاریدوروومان.
لەمنێوەشدابەردەوامبوولەتێکۆشانیسڤیللەپێناودەستەبەرکردنیمافی

رەشپێستەکان.
لەساڵی1965بووبەکارمەندییارمەتیدەرینوێنەرێکیپارلەمانیئامریکا
بەناوی"جانکۆنیرێس"وتاس����اڵی1988کەبوو

بەخانەنشین،هاوکارییئەمپارلەمانتارەکرد.
لەماوەیئەمس����ااڵنەداتاڕۆژیمردنی،گەلێک
کارت����یش����انازیوپیرۆزباییبۆرەوان����ەکراولە
الیەنخەڵکەوە،بەگەرمیپێش����وازیلەکەسایەتی
ڕۆزاکراوڕێزێکیتایبەتیهەبوو.کۆڕینەتەوەیی
بۆپێش����کەوتنیرەشپێس����تەکانلەس����اڵی1979بۆ
ڕێزگرت����نل����ەخەب����اتوتێکۆش����انیڕۆزاپارکس،

میداڵیایەکیلەسەرناوی"میداڵیایسپینگارم"پێشکەشکرد.
لەساڵی1980ڕۆزاپارکس،نۆیەمینکەسویەکەمینژنێکبووکەخەاڵتی
تایبەتی"مارتینلۆتێرکینگ"یپێدرا.هەرلەوساڵەدابووکەگۆڤاری"ئابنوس"،
بەهۆیخەباتوتێکۆش����انیمافخوازانەیڕۆزاپارکسلەپێناومافیمرۆڤ،

ڕێزیلێگرت.
هاوکاتجیالەمانەهەتائێس����تاشئەمئوتوبوسەیکەڕۆزاپارکسلەناوی
دانیش����تبوو،لەمووزەخانەیەکراگیراوەووێنەکانیڕۆزالەناوئوتوبوس����ەکە
وبەس����ەرهاتەکەیوخودیئوتوبوس����ەکەش،بوونەسێمبۆلێککەپێشاندەری
ڕۆژانیڕەشیستەموهاوکاتیشکرانەوەیدەرگابەرەوتیشکیئازادیبوو.
ئ����ەوتیش����کەیکەب����ەخەباتیمەدەنیوب����ەهێمنیڕوویل����ەژووریتاریکی
کۆمەڵ����گایئ����ەوانکردبوو.هەم����ووئەمانەشبە"نا"گوتن����یژنێکلەبەرامبەر

ستەمونادادوەری،دەستیپێکرد.
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ئێمێالینپانکهێرستلەڕۆژی25یئۆکتۆبریساڵی1912لەکاتیپێشکەش
کردنیوتارێکبۆخەڵکلەبارەیمافیدەنگدانیژنانگوتی:

"ئێم����ەوەکخەباتکاران����یژن،خوازی����اریماف����یدەنگ����دانو
هەڵبژاردن����یژنانی����نب����ۆنوێنەرایەتیکردنل����ەپارلەمان،هەر
بۆیەشئەرکێکیگەورەدەکەوێتەس����ەرش����انمان.ئەمەیەکێکە
لەگەورەترینئەرکەکانکەتائێستاجیهانبەخۆیەوەدیتووە.
ئەرکوبەرپرس����یارەتیڕزگارکردنینیوەیمرۆڤەکانیسەر
گۆیزەوی.هاوکاتئەمەڕێگایەکەبۆڕزگارکردنینیوەکەی

تر،واتاپیاوانیش."
ل����ەس����اڵی1903،جوواڵن����ەوەیماف����یدەنگ����دانوبەش����داریک����ردنل����ە
هەڵبژاردن����ەکانلەواڵت����یئینگلیس،ڕێکخراوەیەکیانلەس����ەرناوی"کۆمەلەی
ژنانوڕێکخراویکۆمەاڵیەتیوسیاس����یژن����انWSPUكە،بەهەمووهێزی
خۆیەوەبەرەنگاریدەولەتیپیاوساالریسەردەمبۆوە.ئەمڕێکخراوەیەکەلە

پێشەنگی ناڕەزایەتیەکانی 
ژنان لە ئینگلیس
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الیەنئێمێالینپانکهێرستوکچەکەیبەناوی"کریستابێل"ڕێبەرایەتیدەکرا،
بۆدەربڕینیناڕەزایەتیلەبەرامبەریاساکانینادادوەرانەیدەسەاڵت،هێندێک
شێوازوڕێگایتوندوتیژیانگرتەپێش.شێواندنیئاسایشیگشتییەکێکبوو
لەش����ێوازەکانیئەوان.ئەمەش����ێوازێکیتاکتیکیبووتابەمجۆرەس����ەرنجی
بەرپرس����یارانودانەرانییاس����الەواڵتیئینگلیسبۆمافیژنانرابکێش����نو
پێی����انحاڵیبکەنکەژنانبەش����ێکیس����ەرەکیمرۆڤایەتیپێ����کدێننودەبێ
خاوەنیمافوئازادیبن.مافوئازادیەککەپێویس����تەڕێزیلێبگیرێتو
لەچوارچێوەییاساکانیفەرمیداجێگەربگرێودانیپێدابنرێت.دەنگدانی
ژن����انوهەڵبژاردنوبەربژێربوون،بەش����ێکبوو
ل����ەومافانەیک����ەئێمێالینپانکهاس����توهاوڕێیانی

پێداگریانلەسەردەکرد.
ل����ەگەڵئەوەش����داک����ەش����ێوازەکانیناڕەزایەتی
پانکهێرس����توکچەک����ەیو ئێمێالی����ن دەربڕین����ی
هاوڕێیانی،جیالەهێندێکدەس����کەوتیس����نووردار
ش����تێکیدیکەیبەدواوەنەبوو،بەاڵمئەمگرووپە
کەناوی"شەڕڤانەپارتیزانەکان"یانلەسەرخۆیان
داناب����وو،ل����ەب����اریس����تراتیژیکەوەتوانیانس����ەرکەونولەئاکامی����شداببنە
س����ێمبۆلێکبۆمێژوویواڵتیئینگلیسوجوواڵنەوەیژنانلەئاس����تیهەموو

جیهان.
ئەم����ەجوواڵنەوەی����ەکبووک����ەژنانێکیتووڕەیلەخۆدەگ����رت.ژنانێککە
تووڕەییمێژووییستەمیژێردەستیلەدڵیانداپەنگیخواردبۆوەوخۆیان

ناچاردەدیتکەدەستبکەنبەدژکردەوەیتوندوتیژلەپێناوماف.
ئێمێالینپانکهێرستخۆیلەبنەمالەیەکیپیاوساالردالەدایکببوو.باوکی
پیاوێک����یتوڕەوتەوس����نیدەوڵەمەندب����وو.پیاوێکیکەللەرەقکەلەپیش����ەی
خزمەتکاریی����ەوەخ����ۆیپێگەیان����دب����ووبەجۆرێکک����ەدواتربب����ووبەخاوەن

کارخانە.
کاتێکئێمێالینپانکهێرس����تبووبەچواردەس����اڵ،بۆدرێژەدانبەخوێندن،
رەوان����ەیواڵتیفەرانس����ەکراولەش����اریپاریسمای����ەوە.دوایگەڕانەوەی
ب����ۆئینگلیس،پارێزەرێ����کبەناوی"ڕیچاردپانکهێرس����ت"خوازبێنیلێکرد.ئەم
پی����اوەیەکێ����کبوول����ەوپیاوانەیکەالیەنگریلەمافوئ����ازادیژناندەکرد.
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بەمشێوەیەئەوانزەماوەندیانکردوشەشساڵیدوایزەماوەندیان،ژیانی
ئێمێالی����نب����ەکاروبارەکانیناوخۆیماڵوئاگاداریکردنلەچوارمنداڵەکانی

خۆیواتا"کریستابێل،سیلڤیا،فرانکوئادێال"تێپەڕبوو.
سەرنجراکێشەکەبیروبۆچوونەکانیئازادیخوازانەیمێردەکەیبەتایبەتلە
پێوەندیلەگەڵژنان،بوونەهاندەریئێمێالینبۆدەستپێکردنیناڕەزایەتی
وخەباتێک����یبەرف����راوانوگەورە.ماوەیەکچووەن����اوڕیزەکانیڕێکخراوێک
ب����ەناویکۆمەڵەیپێش����رەویسۆسیالیس����تی"ف����ادوب"وهاوکاتی����شلەگەڵ
ک����ۆڕوکۆمەڵەکانیس����ەربەخۆیکارگەریهاوکاریدەک����رد.هەرلەوقۆناغە
داب����ووکەناوەندێکیتایبەتیبۆبەرگریکردنلەمافیهەژارانولێقەوماوان

دامەزراند.
دواتربووبەئەندامیشووڕایقووتابخانە.لەماوەیەکداکەوەکووکارمەند
لەناوەندیتۆمارکردنوئامارگرتنیئەمکەس����انەیکەلەدایکدەبوونیان
دەمردنکاریدەکرد،لەوراس����تیەتێگەیش����تکەمافەکانیژنانتاچرادەیەک
لەالیەنپیاوانەوەپێشێلدەکرێوژنانلەکۆمەڵگاداتاچرادەیەکبەدبەخت
وب����ەشخ����وراون.لەئەنجامدابەوبەرهەمەگەیش����تکەپێویس����تەئیترژنان
زەلیلوالوازنەبنوهێزیانهەبێت.ژنانپێویس����تیانبەهێزێکییەکگرتووی
سیاس����یهەبووت����ابتوانندەنگیانهەڵبڕنومافەکانیانبس����تێنن.لەروانگەی
ئێمێالینپانکهێرست،ئازادیبەئاسانیوەدەستنەدەهات،رەنجیدەویستو
بۆرەنجدانیشهێزپێویس����تبوو.بەاڵمبۆبەهێزبوونیشڕێکخستنپێویست
ب����وو.ڕێکخس����تنێککەبتوانێژنانل����ەدەوریخۆیکۆبکات����ەوە،مافەکانیان
پێبناس����ێنێت،خاوەنیپالنوبەرنامەبێتوس����تراتێژیوتاکتیکیهەبێت،لە
هەم����انکاتداژنانفێریخەباتوتیکۆش����انبکاتودەوڵەتیشناچاربکات
کەیاساکانیزاڵمانەیخۆیبگۆڕێوچاکسازیلەیاساکانیبنچینەییداپێک

بێنێت.
لەس����اڵی1889،ئێمێالینپانکهێرس����تپێنجەمینمنداڵیبەدونیاهێنا،بەاڵم
ئ����ەممندال����ەینەژیا.ماوەیەکلەماڵ����ەوەکەوتودوایهەس����تانیبڕیاڕیدا
ک����ەهاوڕێلەگەڵژمارەیەکلەدۆس����تانوهاوڕێیان����یخۆی،ڕێکخراوەیەک
لەس����ەرناوی"کۆمەڵەیئازادیژن����ان"دابمەزرێنێت.ئەمڕێکخراوەیەلەپێناو

ئازادیژنان،دامەزرا.
هاوس����ەرەکەیبەهەم����ووهێزوتوانایخۆیەوەپش����تیوانیل����ەئێمێالینو
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هاوڕێیانیدەکردوکاتێکیشکەلەس����اڵی1898هاوس����ەرەکەیئێمێالینمرد،
یەکێکلەگەورەترینهاندەرانوپش����تیوانانیتێکۆش����انیخۆیلەدەس����تدا.
ب����ەاڵمخەفەت����یتەنیای����یولەدەس����تدانیئەمپش����تیوانەگەورەی����ە،نەبوونە
ئاس����تەنگیلەپێشتێکۆش����انوبیروباوەرەکانیئەو.ه����ەرچەندبۆماوەیەک
ڕێ����ژەیتێکۆش����انوخەباتیکەمکردەوە،بەالمدوات����رکەیەکێکلەکچەکانی
واتا"کریستابێل"کەوتەناوهێڵیچاالکیسیاسیوخەباتلەپێناومافیژنان،
ئەوی����شجارێک����یدیکەبەخۆیداهاتەوەودەس����تیکردەوەب����ەدرێژەدانبە

ڕێبازیپێشوویخۆی.
لەگەڵئەوەش����داکەخۆیسەرەتابەناسینیرامانیچەپیوسۆسیالیستی
باش����ترلەبابەتیئازادیژن����اننزیکببوویەوە،بەالمخەمس����اردیڕێکخراوە
چەپیوسۆسیالیس����تەکانلەمەڕبابەتیئازادیژنانلەئینگلیس،ببووەهۆی
ئەوەیکەبەتەواویلەواندڵس����اردبێت.هەربۆیەبەخۆیقۆڵیلێهەڵماڵی
ول����ەجیات����یئەوەیک����ەڕێکخراوەیەکیژنانوەکوولق����ییەکێکلەوپارتو
حیزبانەسازبکات،ڕێکخراوەیەکیسەربەخۆوتایبەتبەژنانیلەسەرناوی
"ڕێکخ����راویکۆمەاڵیەتیوسیاس����یژن����انWSPU"دامەزران����د.بنیادنەرانو
یەکەمینئەندامەکانیئەمڕێکخراوەیە،سەرەتالەژنانپێکدەهاتنوئامانجی

سەرەکیاندەستەبەرکردنیمافوئازادیەکانیژنانبوو.
یەکێکلەهاوخەباتانوئەندامانیئەمڕێکخراوەیەبەناوی"ئێمیلینپیتویک
الوێرس����ۆن"لەپێوەندیلەگەڵس����ەرلەنوێدەس����تبەکاربوون����ەوەیئێمێالین

پانکهێرستدابەمجۆرەینووسیوە:
"ئێمێالینپانکهێرستبەجۆرێکهەڵسوکەوتیدەکردکەوەک
بڵێیبەش����ێوەیغەریزی،هەستیبەوئەرکەگەورەیەکردبوو
کەلەس����ەرشانیبوو.خووخدەوهەڵسکەوتیبەجۆرێکبوو
ک����ەدەتگوتب����ەمرۆڤێکیبێنموونەیە.ئەودەیتوانیلەس����ەر
س����ەکۆیش����انۆ،دەوریش����اژنێکبگێڕێت.بەهۆیکێشەکانی
سەردەموژیان،تائەوکاتەنەیتوانیبووکەدەوریخۆیبە
باشیبگێڕێت.بەاڵمکاتێککەکچەکەیواتاکریستابێلدەستی
بەخەباتوتێکۆشانکرد،ئەویشجارێکیترهاتەوەمەیدان.
وەکبڵێیئاگرێکلەبنخەڵووزمابووکەلەناکاوگەش����ایەوە

وسەرلەنوێکڵپەیدایەوە."
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ڕێکخ����راویکۆمەاڵیەت����یوسیاس����یژنان،متمانەوب����اوەڕیبەهیچکاملە
حیزبوالیەنەکانیواڵتیئینگلیسنەبوو،هەربۆیەداوایدەکردکەراستەوخۆ
وب����ەبێراوەس����تان،پارلەمانیئەمواڵتەم����افوئازادیەکانیژنانبەفەرمی
بناس����ێوپەرەیانپیبدات.ئەندامانیئ����ەمڕێکخراوەیەبۆبەچۆکداهێنانی
دەوڵ����ەتوناچارکردنیبەرپرس����یارانیبێخەیاڵک����ەئامادەنەبوونگوێلە
وتەکان����یژنانیئازادیخوازرابگرن،دەس����تیانکردبەچاالکیەکانیتێکدەرانەی
کۆمەاڵیەتیلەوێنەیشێواندنیڕێپێوانومیتینگیهەڵبژاردنەکانیپارلەمان.

ل����ەس����اڵی1908،ئێمێالینپانکهێرس����توەکووتێئۆریس����تەنێکیڕێکخراوی
کۆمەالیەتیوسیاسیژنان،ڕێگەوشێوازیتوندتریگرتەپێش.ئەندامانیئەم

ڕێکخراوەیەدەستیانکردبەشکاندنی
و گ����ەڕەک پەنج����ەرەی و شووش����ە
ناوەندەکانیناوەراستیشاریلەندەن.
هاوکاتدەس����تیانکردبەسووتاندنی
نامەکانیناوس����ەندووقەکانیپۆست
وتەنان����ەتچەندی����نخانووبەرەی����ان
ئاگ����ردا.هەڵبەتئ����ەوخانووانەیکە
ئاگری����اندەدانخەڵک����یتێ����دانەبوو.
ل����ەگەڵئەوەش����داک����ەکردەوەکانیان
زیانێک����یزۆریمادیب����ەدواوەبوو،
بەاڵمئەوانئامانجیانئەوەنەبووکە

زیانیگیانیبەکەسبگەیەنن.
ئێمێالینپانکهێرس����ت،خۆیباسی
ل����ەوەک����ردووەک����ەئامانجی����انل����ەم

کردەوانە،بەتایبەتبەڕێگایش����کاندنیشووش����ەکان،ش����ێواندنیئاسایش����ی
بەشێکلەئینگلیستانوژیانیئینگلیسیەوشکاندنیشووشەکانیشدەربڕینێکی
مۆدێڕنیناڕەزایەتیە.لەروانگەیئەوئەگەرشووش����ەوەکووکەرەستەیەکو
بەش����ێکلەژیانبۆدەوڵەتیئینگلیسنرخیهەیە،ئەواژنانیشوەکوومرۆڤ
وبەش����ێکیس����ەرەکیلەکۆمەڵگایئینگلیس،لەژیانیهاوبەشلەگەڵپیاوان
دابەشداروشەریکنونرخبۆخۆیانومافەکانیاندادەنێنن.هەربۆیەدەبێ

یاساشڕێزیانلێبگرێونرخیانبۆدابنێت.
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ب����ەاڵموەکپێش����بینیدەک����را،دەوڵەت����یئینگلیسوالمیئ����ەمچاالکیانەیبە
گرت����نوزیندانیکردنیچاالکڤانانیدایەوە.ئێمێالینپانکهێرس����ت،یەکیکبوو
ل����ەمزیندانیانە.ئێمێالینلەس����اڵی1908،بۆیەکەمجاربەتۆمەتیش����ێواندنی
ئاسایش����یگش����تیولەراس����تیشدابەتاوانیئەوەیکەویس����تبوویدەنگی
ناڕەزایەت����یل����ەپێناومافیژنانبگەیەنێتەگوێیهەمووالیەک،دەسبەس����ەرو
زیندانیکرا.بەاڵمژنانیزیندانیکراو،لەزیندانیشدادەستیانهەلنەگرت.ئەوان
لەچوارچێوەیبەرتەسکیزیندانیشدادەنگیناڕەزایەتیانهەڵبڕیودەستیان
ک����ردبەمانگرتنلەخواردن.مانگرتنێکیب����ەکۆمەڵکەببووەمایەینیگەرانی
کاربەدەس����تانیدەوڵەتوهەربۆیەشئەوانبەڕێگایبەرپرس����یارانیزیندان،
ژنانیمانگرتوویانناچاردەکردکە
بەزۆریمانگرتنەکەیانبش����کێنن
ونانیانپ����ێدەخواردن.لەمنێوە
داگەمەیەک����یس����ەیروس����ەمەرە
دەس����تیپیکردب����وو.ئەوژنانەی
کەحاڵیانخراپدەبوویانناچار
دەک����رانکەدەس����تل����ەمانگرتن
دەرخ����وارد نانی����ان و هەڵبگ����رن
دەدان،دوایچ����اکبوون����ەوەیان
دوایئ����ەوەیکەکەمێ����کهێزیان
دەگرت،جارێکیتروسەرلەنوێدەستیاندەکردەوەبەمانگرتن.هەربۆیەش
ئەمجەغزیمانگرتنەبەردەوامببووبەکێش����ەوسەرئێش����ەیەکیسەرەکیبۆ

بەرپرسانیزیندانوکاربەدەستانیدەوڵەت.
ئاگردانوسووتاندنوناڕەزایەتیبەشێوازیتوندوتیژیلەالیەنژنان،لە
ساڵی1914ەشبەردەوامبوو.لەوسالەدابووکەپالنێکلەسەرناوی"پالنی
ئاشتی"هاتەئاراوە.بەگوێرەیئەمپالنەژنانمافیدەنگدانیانپێدەدرا،بەالم
ژنان����یه����ەژاروژنانیکارگەر،لەمافیدەنگدانب����ێبەشبوون.ئەوەشبەو
مانایەبووکەئامانجەکانیئێمێالینپانکهێرس����ت،بەتەواوەتیوەدینەهاتبوو.
ل����ەگەڵهەمووئەمان����ەشدادەولەتیئینگلیس،لەپاشکۆتاییهاتنیش����ەڕی
یەکەمیجیهانیلەبەرامبەرداخوازەکانیکۆمەاڵیەتیوسیاسیژنانبەچۆک
داه����اتوبڕی����اڕیداکەماف����یدەنگدانیهەمووژنانل����ەواڵتەکەیبەفەرمی
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بناسێت.
ل����ەس����اڵی1918،مافیدەنگ����دانوبەربژێربوونبەهەمووئ����ەمژنانەدرا
کەتەمەنیانلەس����ەروویسیس����اڵبوو.ئەمیاسایەتاسالی1928،واتائەم
س����الەیکەئێمێالینپانکهێرس����تمرد،درێژەیهەبوو.ئەمیاسایەلەمساڵەدا
گۆڕاوبەگوێرەییاساینوێمافیدەنگدانوبەربژێربوونیژنانوپیاوان،

لەهەمووبوارەکانەوە،ئیتروەکوویەکتربوو.
ئێمێالینپانکهێرستوهاوڕێیانیلەئاکامداسەرکەوتنوئەمدەسکەوتانە
بەرهەمیخەباتیئەوانوکەس����انیهاوش����ێوەیانبوو.ب����ەالمکاریگەریەکانی
ئ����ەمخەباتەتەنی����ابەواڵتیئینگلیسس����نووردارنەبوو.ئێمێالینپانکهێرس����ت
بووبەنموونەیەکلەتێکۆش����انیمافخوازانەبۆژنانیئامریکاوگەلێکوالتی
دیک����ەل����ەجیه����ان.ئەونرخیئ����ازادیداوتەنانەتژیانیخ����ۆیوکچەکەیو
هاوڕێیانیخس����تەمەترسیەوە،بەاڵمئازادیئەونرخەیهەبووبۆیان،بۆیەش

سەرکەوتن.
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زۆرک����ەسلەس����ەرئەوب����اوەڕەنکە"لێنیریفێنس����تاڵ"یەکێکبووەلە
گەورەتریندەرهێنەرانیژنلەبواریسینەمادا.

لێنیلەس����ەردەمیدەس����ەاڵتداریەتیئاڵمانینازیگەلێ����کبەرهەمیتایبەت
وبەهێزیس����ینەماییهەبووکەبەهۆیفیلمەکانیئەو،بانگەش����ەدەکرێکە
دیکتات����ۆریئاڵمانی"ئادۆڵفهیتلێر"س����ەرکەوتنیزۆرتریوەدەس����تهێناوە.
ه����ەربۆیەشئەمدەرهێنەرەژنەبەوەتۆمەتباردەکرێتکەبەڕێگایهونەری
س����ینەما،یارمەتیس����ەرکەوتنینازیستورەگەزپەرەس����تەکانیئاڵمانیداوە.
ل����ەگ����ەڵئەوەشداکە"لێنیریفێنس����تاڵ"هەرگیزنەب����ووبەئەندامیپارتی
"ناس����یۆنالسۆسیالیس����ت"یئاڵمانكەهیتلێرس����ەرۆکایەتیدەک����رد،بەاڵمبە
تایبەتیبەهۆیس����ازکردنیفیلمێکبەناوی"س����ەرکەوتنیئیرادە"کەباسلە
هێندێکڕووداویساڵی1934دەکات،راستەوخۆیانناراستەوخۆالیەنگریلە
بۆچوونەکانینازیسمکرد.بەاڵمبەهەرحالئەوەیکەبەڕوونیدیارەئەوەیە
کەئەمفیلمە،یەکێکەلەبەهێزترینفیلمەکانیمێژوویس����ینەمایس����ەردەمی

یەکێک لە گەورەترین دەرهێنەرانی ژن 
لە بواری سینەما لە جیهان
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خ����ۆی.ه����ەرچەندبابەت����یجێگەیڕەخنەلەبواریناوەڕۆکەوەلەس����ەرئەو
فیلمەزۆرەوتەنانەتهێزیهونەریبەرادەیەکلەسەرەکە"ئادۆڵفهیتلێر"

دەگەیەنێتەپلەیخوداییوڕێزلەئیدەورامانینازیستەکاندەگرێت.
"لێن����یریفێنس����تاڵ"دواترب����ەهۆیتێکەڵکردنیهون����ەریبەرزیخۆی
ل����ەگەڵئەمرامانوتێڕوانینانەکەکوش����تاریمیلیۆنانکەسولەناوچوونی
ئوروپ����ایل����ێکەوت����ەوە،بۆم����اوەیزیادترلەپەنجاس����اڵلەش����وێنیژیانی

دوورخرایەوە.
لێنی،کچیکابرایەکیبازرگانبووکەلەشاریبێرلینکاریدەکرد.لێنیلە
ناوبنەمالەیەکیمامناوەندیکەبەڕڕەیخۆیانلەئاودەکێشا،پێگەیشتووە
وژیانێک����یت����ارادەیەکئاس����وودەیهەب����ووە.لێنیهەرلەتەمەن����یمنداڵیەوە
وەرزش����یک����ردووەوبەتایبەتیشمەلەوانێکیباشبووەولەژیمناس����تیکیش
داگەلێکس����ەرکەوتووبووە.بەاڵملەهەمووش����تێکزیادترحەزیلەشانۆو
هاوکاتیشس����ەماکردنبووە.دوایکۆتای����یهێنانیخولیخوێندنلەزانکۆی
"هونەرەکانیجوان"لەئاکادێمیبێرلین،دەستیکردبەفێربوونیسەمایباڵە

ولەساڵۆنیشانۆی"ماکسراینهارد"سەمایکرد.
لەتەمەنیبیس����توچوارس����اڵەییدابووبەمامۆستایەکیسەمایباڵەولە
سەرتاس����ەریئوروپالەبواریپالنوبەرنامەکانیس����ەمایباڵەداهاوکاری
دەکرد.دوابەدوایئەوەیکەلەساڵی1924بەهۆیبرینێکیقووڵکەلەکاتی
س����ەماکردنتووش����یببوو،لەجێگەهەس����تایەوە،ئیترجارێکیترنەچوویەوە
س����ەرسەکۆیس����ەماکردنوبەیەکجاریدەس����تیلەمهونەرەهەڵگرت.لەو
کاتانەدابووکەلێنی،یەکەمین"فیلمیچیایی"تەماش����اکرد.مەبەس����تلەفیلمی
چیاییلەزمانیئاڵمانیدا،ئەوفیلمانەیەکەبەسەرهاتیئەویندارلەخۆدەگرێت
وئەمڕووداووبەسەرهاتانەشلەناوهەرێمەچیاییەکانڕوودەدەن.زۆربەی

ئەمفیلمانەناوەڕۆکێکیخەیاڵیوپڕلەهەستیانهەیە.
لێنیبەدیتنیئەمفیلمەبەرادەیەکراکێشیهێزوهونەریسینەمابوو،کە
ل����ەماوەیەکیکەمداخۆیگەیاندەالیدەرهێن����ەریفیلمەکەبەناوی"ئارنۆڵد
فێنک"کەلەوالتیس����ویسدەژیا.ئاڕنۆڵدکەدواتربووبەمامۆس����تایلێنی،لە

هیندێکلەفیلمەکانیدا،دەوریپێدا.
یەکەمینفیلمکە"لێنیریفێنستاڵ"دەوریتێداگێڕا،فیلمێکبووبەناوی
"لووتکەکان����یچارەن����ووس".ئەمفیلمەلەس����اڵی1926بەره����ەمهاتووە.بەاڵم
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خەی����اڵوئامانجەکان����یلێنیزۆرلەوەگەورەتربووکەتەنیالەهێندێکفیلمدا
دەوریسادەبگێڕێت.هەربۆیەش،دوایئەوەیکەهێندێکئازمونیلەکاری
دەورگێ����ڕانودەرهێنانوەرگ����رت،ئەمجارەیانبەخۆیقۆڵ����یلێهەڵماڵیو
بناغەیناوەندێکیفیلمگرتندانا.یەکەمینفیلمکەلەالیەن"لێنیریفێنستاڵ"
بەرهەمهات،فیلمێکبووبەناوی"تیش����کیش����ین"!ئەمەیەکەمینفیلمبووکە
ئەمژنەئاڵمانیەبەرهەمیهێناوتەنانەتدەوریکەس����ایەتیسەرکیتێداگێرا.
ئەمفیلمەسەرنجیزۆرکەسانوبەتایبەتیشدیکتاتۆر"ئادۆڵفهیتلێر"یبۆ

الیخۆیراکێشاکەتازەلەئاڵماندەسەاڵتیگرتبووەدەست.
لێنیلەوفیلمەدادەوریکچێکدەگێڕێتکەبیژوویە.ئەمکچەلەمشەوانەدا
کەمانگتەواوپڕە،بەتیشکیشینیمانگداهەڵدەچێکەئەمەشئاماژەیەکە
ب����ۆئامانجوهیواکان...وەکاتێککە"یونیتا")ناویلێنیلەمفیلمەدا(دەمرێت،
لێنیبانگەش����ەیئەوەدەکاتکەئەمفیلمەبەجۆرێکلەجۆران،چارەنووس����ی

خۆیەتی.
"لێنیریفێنستاڵ"هونەرمەندێکیئیدەئالیستبووکەلەمێشکیداهێندێک
ئامانجیبەرزیهەبوو.هەرئەوەشبووکەبەئاس����انیکەوتەناوگێژەڵۆکەی
سیاسەتوپەلکێشینازیەکانبوو.کاتێکدوایکۆتاییهێنانیفیلمی"تیشکی
ش����ین"گەڕای����ەوەش����اریبێرلی����ن،ب����ۆیەکەمینجارل����ەکۆبوون����ەوەیپارتی
"سۆس����یالناسیۆنالیست"دابەشداریکرد.لەمکۆبوونەوەیەدالێنیرایگەیاند
ک����ەدانبەوەدادەنێتکەلەژێرکاریگەریهێزوکەس����ایەتی"ئادۆلفهیلتێر"
بووە!زۆریپێنەچووکەهیتلێرداوایلێکردکەفیلمێکلەسەرکۆبوونەوەی

"نۆرمبێرگ"لەساڵی1934بەرهەمبێنێت.
لێن����یب����ەخێرای����یئەمداخ����وازەیهیتلێرپەس����ەنددەکاتودەس����تبەکار
دەبێ����ت.هاوکاتداوالەهیتلێروبەرپرس����یارانیدیک����ەیئاڵمانیدەکاتتالێی
گەرێنبەکەیفیخۆیوبەپێیداخوازیخۆیئەمفیلمەس����ازبکاتوتەواو
س����ەربەخۆییهەبێ����تلەپالنداڕش����تنوفیلمهەڵگرتندا.ئ����ەمداخوازەشلە
الیەنکاربەدەس����تانیئالمانپەسەنددەکرێت.بەمجۆرەلێنیدەستدەکاتبە
بەرهەمهێنانیفیلمێکیتەواوهونەریکەلەژێرپەردەیهونەر،راس����تەوخۆ
وناراس����تەوخۆپڕۆپاگەندەبۆبیرۆکەیەکیمەترس����یداریشدەکات.واتابیرو
بۆچوونیرەگەزپەرەس����تانەینازیسم!بۆوێنەلەیەکێکلەسکانسەکانیئەم
فیلمەداکەدواترناوی"س����ەرکەوتنیئیرادە"یلەس����ەردانا،فڕۆکەیهەڵگری
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ئادۆڵفهیتلێرنیشاندەداتکەلەناوهەورەکاندایەوهێدیهێدیدەنیشێت.
ئەمسکانس����ەراستەوخۆپڕۆپاگەندەبۆکەسایەتیهیتلێردەکاتکەلەئاڵمانی
ئەوس����ەردەمەکەخەڵکانێکیزۆردەیانپەرەس����توناوی"پێشەوا"یانلەسەر

دانابوو.
لەس����اڵی1936،کاربەدەس����تانیئاڵمانیئەرکیس����ازکردنیفیلمێکلەسەر
کێبەرکێیجیهانی"ئۆلێمپیک"یانخس����تەس����ەرش����انیلێنی.بەمجۆرەبووکە
"لێنیریفێنستاڵ"،یەکێکلەباشترینفیلمەکانیبەڵگەییلەبواریوەرزش
وبەتایبەتتۆمارکردنیکایەکانینێونەتەوەییئۆلێمپیککەلەمس����اڵەدالە

واڵتیئاڵمانبەڕێوەچوو،بەرهەمهێنا.
لێن����یلەکاتیس����ازکردنیئ����ەوفیلم����ەدا،فەرمانیوەزی����ریپڕۆپاگەندەی
ئاڵمان"جۆزێفگوبێل"یخستەژێرپێکەگوتبووی:"دەبێلەبەشییەکەمی
فیلمەک����ەدا،دیمەنیرەشپێس����تێک
بەناویجۆسئۆنێزکەلەبواری
وەرزش����یهەاڵتنل����ەئاڵمانیەکان
ببردرێ����ت ال س����ەرکەوتووترە،
وپ����اکبکرێت����ەوە!".ب����ەاڵملێن����ی
س����ەرەڕایئەوەیکەالیەنگریلە
هیتلێردەکردوبەڕێگایهونەری
بەهێ����زیخۆی����ەوەپڕۆپاگەندەی
بۆدەکرد،لەبواریهونەریشەوە

پێداگریلەسەردەستئاواڵەبوونوسەربەخۆییدەکرد.
س����ەرەڕایئەمان����ەئەمفیلم����ەشپڕۆپاگەندەی����ەکبوولەپێناوپێشخس����تنی
بی����ریرەگەزپەرەس����تانەینازیەکانیئاڵمانی.لەوفیلم����ەشداهەوڵدراوەکە
وەرزیش����کارەکانیئاڵمانیگەورەتروبەهێزترل����ەرەگەزەکانیدیکەیجیهان
نیشانبدرێنورەگەزیئاریاییبەرەگەزونیژادیسەرکەوتووبناسێندرێت
!ب����ەوحاڵ����ەشئەمفیلمەلەس����اڵی1938خەاڵتیگەورەیفێس����تیڤاڵیوێنیزی

وەدەستهێنا.
دەس����تپێکیش����ەڕ،کۆتاییکاریلێنیبووتاکۆتاییشەڕەکە.بەهۆیشەڕ
ئیت����رنەیتوانیدرێژەبەس����ازکردن����یفیلمیدیکەب����داتودوایکۆتاییهاتنی
ش����ەڕیجیهانیدوویەمیشکەئاڵمانشکەس����تیهێناوخۆیبەدەس����تەوەدا،
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"لێنیریفێنس����تاڵ"بۆماوەیچوارس����ااڵن،لەالیەنفەرانس����ەویەکانەوەبە
دیلگیراوزیندانیکرا.دوایچوارساڵزیندان،ئازادکراوتۆمەتیهاوکاری

نازیەکانیلەسەرهەلگیرا.
لەساڵی1954فیلمێکیلێنیبەناوی"تایفالند"کەناوەڕۆکیشەڕیناوخۆیی
سپانیالەخۆدەگرێت،پێشاندراولەالیەنڕەخنەگرانەوەبەگەرمیپێشوازی

لێکرا.ئەوەلەکاتێکدابووکەئەمفیلمە،فیلمێکینیوەچڵوناتەواوبوو.
لەس����اڵی1956فیلمێکیبەناوی"بالککارگۆ"لەس����ەرئەمڕەشپێس����تانەی
ک����ەل����ەئافریقاوەبەکۆیلەتیدەگیران،لەوالتی"ئیتیۆپی"س����ازکرد.بەاڵمئەو
فیلمەشهەرگیزبەتەواویس����ازنەکراوکۆتاییپێنەهات.لەراس����تیدابە
هۆیئەوەیکەپێشترهاوکاریلەگەڵنازیستەکانکردبوو،هەرگیزنەیتوانی
جارێکیترپالنوپڕۆژەکانیسینەماییخۆیپێشبخات.لەئەنجامداڕووی
لەکاریوێنەگریکردووەکوووێنەگرێکیژنلەگەڵش����اندێکیوێنەگریلە

ئافریقادەستیبەکارکرد.
لەساڵی1973کۆمەڵێکلەموێنانەیئافریقایلەکتێبێکدابەناوی"دواترین
نۆبا"باڵوکردەوەکەبووبەهۆیئەوەیکەجارێکیترناوبانگدەربکاتەوە.
ئ����ەمناووناوبانگەبەباڵوکردنەوەیهێندێ����ککتێب-وێنەیترهەروابەهێزتر
ب����وو.ئەمکتێبان����ەبریتیبوونلەمان����ە:"خەڵکیکائۆ"بەرهەمیس����اڵی1976،
"باغەکانیمەرجانی"بەرهەمیس����اڵی1987،و"ئافریقایمن"بەرهەمیس����اڵی

.1982
لەساڵی1994کتێبیبیرەوەریەکانیباڵوکردەوە.

گەورەترینش����اکاری"لێنیریفێنس����تاڵ"فیلمی"س����ەرکەوتنیئیرادە"بوو.
فیلمێک����یخەیااڵویوبەهێزکەژەه����ریئیدیۆلۆژیتێکەڵبەهەنگوینیهونەر
کردبوو.بەوتەییەکێکلەڕەخنەگرانیس����ینەما،ئەمبەرهەمەیلێنیوەکوو
کۆش����کێکیگەورەبووپڕلەنەقشونیگاروپێچوخەمیجوان،کەهاوکات
ئێمەیوش����یاردەکردەوەکەهێندێکجارجوانیدەتوانێمرۆڤلەداوبخات.
لێنیئەوهێزەیهەبوو،هێزیجوانناسانەیسازکردنیدیمەنیهونەرمەندانە
وج����وان.وەل����ەناخیئەمجوانیەدا،لێنیتواناییئ����ەوەیهەبووکەئەوئیدە
ورامان����ەیخۆیبڕوایپێیەتییاندەیهەوێخەلکیبۆالیپەلکێشبکات،بە
ڕێگایهونەرەکەیبگەیەنێتەناوهزریبەرانبەروکاریگەریلەسەردابنێت.
س����ەرەڕایهەمووئەمانەلێنیدوایتێکش����کانیئاڵمان،ڕووبەڕوویگەلێک
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ستەمهاتەوە.بەوجۆرەیکەپێویستبووڕێزیلێنەگیراودەرفەتیدرێژە
دانبەکاریسینەمایپێنەدرا.ڕۆژنامەی"لوسئانجلێستایمز"لەیەکێکلە
راپۆرتەکان����یدائاماژەیبەوەکردبووکەڕێبەرانیجوولەکەیئامریکا،کاتێک
زانیبوویانکە"هۆلیود"دەیهەوێتڕێوڕەس����مێکبۆڕیزگرتنلەهونەرمەندی
گ����ەورەیژن"لێن����یریفێنس����تاڵ"وەڕێبخات،ناڕەزایەتیاننیش����اندابوو.
ئ����ەوانلەوەداخداربوونکەجوولەکەکان،وێرایمیلیۆنانکەس����یترببوونە
قووربانیسیاسەتەکانیهیتلێر،واتاکەسێککەسەردەمانێکبەڕێگایهونەر

وهێزیسینەماییئەمژنەوە،سیمایەکیخوداییلێسازکرابوو.
ب����ەهەرح����اڵ"لێنیریفێنس����تاڵ"،هەرچۆنێکیبیرکردبێت����ەوەورامانی
هەرچییەکبووبێت،یەکێکبووەلەوژنانەیکەهێزێکیسەیروسەمەرەیلە
بواریس����ینەماوفۆتۆگرافیداهەبووەومۆریخۆیلەمێژوویئەمبوارانە

داداناوە.
ئ����ەوفیلمانەیکەلێن����یدەوریتێداگێڕاونیانیشبەرهەم����یهێناونبریتین

لەمانە:
1925- Wege zu Kraft und Schönheit (Ways to Strength and Beauty)
1926- Der heilige Berg – (The Holy Mountain)
1927- Der große Sprung – (The Great Leap)  
1928- Das Schicksal derer von Habsburg
1929- Die weiße Hölle vom Piz Palü – (The White Hell of Pitz Palu)
1930- Stürme über dem Mont Blanc – (Storm over Mont Blanc)
1931- Der weiße Rausch – Neue Wunder des Schneeschuhs
1932- Das Blaue Licht – (The Blue Light)
1933- S.O.S. Eisberg
Der Sieg des Glaubens – (Victory of Faith)  
1935- Tag der Freiheit: Unsere Wehrmacht – (Day of Freedom: Our 
Armed Forces)
Triumph des Willens – (Triumph of the Will)  
1937- Wilde Wasser
1938- Olympia 1. Teil – Fest der Völker – (Festival of Nations)(uncred-
ited)
Olympia 2. Teil – Fest der Schönheit – (Festival of Beauty)
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1954- Tiefland – (Lowlands)
2002- Impressionen unter Wasse

بەرهەمەکانیفۆتۆگرافیلێنیبریتینلەمانە:
The Last of the Nuba.
The People of Kau.
Vanishing Africa.
Africa.
Riefenstahl Olympia.

نووسراوەکانیلێنیبریتینلەمانە:
Kampf in Schnee und Eis (Leipzig, 1933)
Hinter den Kulissen des Reichsparteitags-Films[48] (München, 1935)
Schönheit im olympischen Kampf (Berlin, 1937)
Die Nuba Eng: The Last of the Nuba (München, 1973)
Die Nuba von Kau Eng: The People of Kau (München, 1976)
Korallengärten Eng: Coral Gardens (München, 1978)
Mein Afrika Eng: Vanishing Africa (München, 1982)
Leni Riefenstahl>s Memoiren Eng: The Sieve of Time: The Memoirs of 
Leni Riefenstahl (München, 1987)
Wunder unter Wasser Eng: Wonder under Water (München, 1990)
In translation:
Leni Riefenstahl: A Memoir by Leni Riefenstahl, autobiography (Pica-
dor Reprint edition, 1995, ISBN 0-312-11926-7)
The People of Kau by Leni Riefenstahl, English edition 1976, repub-
lished by St. Martin>s Press in 1997, ISBN 0312169639
The Last of the Nuba by Leni Riefenstahl, English edition 1976, repub-
lished by St. Martin>s Press in 1995, ISBN 0312136420
Coral Gardens by Leni Riefenstahl (Harpercollins 1st U.S. edition, 1978, 
ISBN 0-06-013591-3)
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باربارا 
تاچمەن
Barbara 
Tuchman
1912- 1989
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بارباراتاچمەنلەڕۆژیهەش����تیمانگیمارس����یس����اڵی1961لەگۆڤاری
"نیۆی����ۆرکتایمز"لەبابەتێکدابەس����ەردێڕی"گەلۆدەکرێمێژووبەزیندوویی

بهێنیەبەرچاو"،بەمجۆرەینووسیوە:
"رابڕدوو،ش����تێکنییەجیالەهاوڕێودۆستێکیلەمێژینەمان،
یانیشدرەختێکلەناودارس����تانێکیکۆنوبەس����ااڵچووکەبە

بێدەنگیبەزەویداکەوتووەوبەربووەتەوە."
بارب����اراتاچم����ەنمێژوونووس����ێکیچی����رۆکن����ووسبووکەب����ەبەرهەمو
کتێبەکانیخۆی،ئەوکتێبانەیکەس����ەرنجیمیلیۆنانکەس����یانبۆالیخۆیان
راکێشاوبەکۆمەڵدەفرۆشران،خزمەتێکیگەورەیبەکۆمەڵگایمرۆڤایەتی

کرد.
تاچم����ەندووج����ارانخەاڵتیجیهان����ی"پۆلیتزێر"یوەرگ����رتوزۆرتریش
ب����ەه����ۆیگێڕانەوەیمێژوولەناوڕۆمانەکان����یداناوبانگیدەکرد.باربارا،بە
ش����ێوەیەکیس����یحراویوبەقەڵەمێکیپڕهێزوتوانا،مێژوویڵێڵوشێواوی

ئەو ژنەی کە لە مێژوو چیرۆکی سازكرد
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ڕابڕدوویلەناورۆمانەکانیدابەڕوونیوڕێکوپێکیهێنایەبەردەس����تی
خوێنەر.ئەوگیانیبەوش����تانەبەخش����یکەهەمووکەسبەمردوویاندەزانین
وفەرامۆش����یانکردبوون.نرخیبەزۆرش����تانبەخش����یکەخەریکبوونبە
ت����ەواویبێن����رخدەبوونول����ەتاریکاییمێژووداچرایپێنووس����یئەوبوو
ک����ەنیگاریدەنەخش����اندەوەوتیش����کوژیانیبەڕاب����ڕدوودەدایەوە.تاچمەن
مێ����ژوویل����ەرۆمانەکانیدازیندووک����ردەوەوگەلێککاراکتێروکەس����ایەتی
ژیان����دەوە.بەوەشب����ووبەژنێککەپێش����ەنگایەتیڕۆمان����یمێژووییکردلە

جیهاندا.
تاچمەنلەشارینیۆیۆرکلەدایکبووە.باوکییەکێکبووەلەخاوەنەکانی
بانکێکیجیهانیوهاوکاتیشسەرنووسەریگۆڤارێکبووەبەناوی"نەیشێن"
)نەت����ەوە(.باپیریبازرگانبووەوخاڵیش����ییەکێکبووەلەسیاس����ەتمەدارانی
ئامریکای����یکەل����ەوەزارەتیخەزێنەداریئامریکاولەگەڵس����ەرۆککۆماری
س����ەردەم"ڕۆزوێڵت"کاریکردووە.باربارالەکۆلێج����یبەناوبانگی"رادکلیف"
داوان����ەیخوێن����دووەودوایتەواویکردنیخوولیخوێن����دنلەمکۆلێجەلە
س����اڵی1933،لەئەنس����تیتوی"رادکلیف"وەکوونووس����ەرولێکۆڵەردەستیبە
کارکردووە.دواترلەش����اریتۆکیۆیپایەتەخت����یژاپۆن،وەکووڕۆژنامەوان
وپەیامنێ����ریگۆڤاری"نەیش����ێن")نەت����ەوە(درێژەیب����ەکارداوە.ئەمەشبوو
ب����ەه����ۆیزۆرتربوونیئازموونەکان����یڕۆژنامەوانیول����ەئاکامیشدالەوێ،
یەکەمینبابەتیڕۆژنامەوانیلەژیانیخۆیدانووس����یوە.ئەمنووس����راوەیە،
بابەتێکیزانس����تیولێکۆڵینەوەییبوولەمەڕش����ێوازیژیانیژاپۆنیەکانولە
کاتێکداکەهێش����تاتەمەنینەگەیشتبووەبیستوسێساڵ،ئەمنووسراوەیەی

لەگۆڤاری"فارنئافرێز")وەزارەتیدەرەوە(باڵوکردەوە.
ل����ەس����اڵی1937،خ����ۆیگەیاندەواڵتیس����پانیاولەوێچۆنیەتیوئاس����تی
ش����ەڕەکانیخوێناویناوخۆیئەمواڵتەی،بەش����ێوەیراپۆڕتباڵوکردەوە.
دواتریەکەمینکتێبیخۆیلەس����ەرناوی"سیاس����ەتیونیبریتانیاوسپانیالە

ساڵیهەزاروحەوتسەت"لەساڵی1938باڵوکردەوە.
لەساڵی1940،باربارالەگەڵکەسێکبەناوی"لێستێرتاچمەن"زەماوەندی
کرد.لەماوەیدووس����الدوایزەماوەن����دکردنی،زۆرتریکاتەکانیخۆیلە
بەش����یپێداچوونەوەبەس����ەربەڵگەنهێنیەکانیچەک����داریدەولەتیئامریکاو

هاوکاتیشئاگاداریکردنلەسێمنداڵیخۆیتەرخانکرد.
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لەس����ەرەتایس����اڵی1950پیش����ەینووس����ینەوەیمێژوویهەڵب����ژارد.لەم
پێوەندیەدابەخۆیبەمجۆرەینووسیوە:

"ئەمەکێش����ەیەکیگەورەیدەرۆنیبووبۆمن.منێککەس����ێ
منداڵ����یبچکۆاڵنەمهەبووبەالمئیترپێگەوش����وێنوپیش����ەی
کۆمەاڵیەتی����منەب����وو...دەهاتمەوەماڵێولەپش����تدەرگایەکی
داخراوهەس����تمبەوەدەکردکەتەنیاماڵش����وێنیکاریمنەو
دەبێتەنیاچێش����تس����ازبکەموئاگاملەمندالەکانمبێت.ئەمە

بۆمنزۆردژواروئاستەمبوو."
بارب����ارازۆریبڕوابەخوێندنلەزانکۆنەبوو.لەمبارەش����ەوەبەمجۆرەی

نووسیوە:
"م����نبەدرێژای����یتەمەنملەهیچزانکۆی����ەکبەڵگەیدوکتۆڕام
وەرنەگرت.بەرایمنهەرئەوەشبووبەهۆیپێش����کەوتنم!.
رەنگ����ەئەگ����ەرخەریک����یخوێندن����یدوکتۆڕابوومای����ەودواتر
دوکت����ۆراموەرگرتبا،ئیترهەس����تینووس����ینوتواناییەکانملە

خۆمداکوشتباونەبووبامبەونووسەرەیکەئێستاهەم."
بارباڕابەپێچەوانەیزۆریەکلەمێژوونووسانکەبەشێوەیەکیرەقوتەق
وبەویشکیمێژوویاندەنووسیەوە،هەوڵیداکەمێژوو،وەکووبەسەرهاتو
چیرۆکباسبکات.ئەمەششێوازێکینوێبووکەچێژێکیتایبەتیبەمێژوو
دەداوکتێبەکان����یبارب����ارابەپێچەوانەیزۆرکتێب����یمێژووییکەخەلکلێیان
وەرەزدەبوونومەیلیاننەبووبیانخوێننەوە،س����ەرنجیخوێنەرانیانوەهابۆ

الیخۆیانرادەکێشاکەببونەکتێبگەلێکیتایبەتوفاڤۆریت.
ب����ەخ����ۆیلەمپێوەندی����ەداگوتویەت����ی:"بۆگێڕان����ەوەیمێژووبەش����ێوەی
چیرۆک،مرۆڤپێویستیبەپێشەکیودەستپێکودواتریشبەشیناوەراست
وکۆتای����یهەی����ە.دەبێهەمووڕووداوەکانبەجۆرێ����کدابڕێژیوبەزمانێک
بیانگێڕی����ەوەک����ەخوێنەرهەرلەدەس����تپێکیخوێندنەوەیکتێبەک����ە،الپەڕەبە
الپەڕەبەهەیەجانوتامەزرۆییەوەبچێتەناخیبەسەرهاتەکانوهەتاکۆتایی

پەلکێشیبکەی."
یەکەمی����نکتێب����یس����ەرکەوتوویبارب����اراتاچم����ەن،کتێبێ����کبووب����ەناوی
"تێلێگرام����یزیمێرمەن".ئەمکتێبەراپۆرتێکیپڕهەیەجانوسەیروس����ەمەرەی
لەخۆدەگرتکەلەبارەیدەوڵەتیئاڵمانوچۆنیەتیهاندانیواڵتیمیکزیک
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بوولەپێناوبەش����داریپێکردنیلەش����ەڕلەبەرامبەرئامریکالەماوەیشەڕی
جیهانییەکەمدا.

لەس����اڵی1963بارب����اراتاچمەنیەکەمینژنێکبووک����ەخەاڵتیپۆلیتزێری
سەبارەتبەنووسینیکتێبی"تفەنگەکانیمانگیجوالی"کەزۆرترسەبارەتبە
یەکەمینهەفتەکانیدەستپێکیشەڕیجیهانییەکەمبوو،وەدەستهێنا.باربارا
لەمکتێبەدا،جیالەوەیکەدیپلۆماس����یوسیاس����ەتیئاڵۆزیئەوسەردەمەی
لێکداوەتەوە،هاوکاتپووچیوبێقازانجبوونیشەڕوکوشتاریمرۆڤەکانی

بەدەستییەکتر،نیشانداوە.
دواترکتێبێک����یبەناوی"قەاڵی
لەخۆبای����ی"نووس����یک����ەئەمەش
دیمەنێ����کب����وول����ەڕووداوەکانی
بەرلەش����ەڕیجیهانی.ئەمکتێبە
لەس����اڵی1966باڵوکرایەوە.لەم
کتێب����ەشدائ����ەمهێ����زوالیەنانە
تاووت����وێکراب����وونک����ەببوون����ە
ه����ۆکاریداگیرس����اندنیش����ەڕلە
جیه����اندا.بارب����اراتاچم����ەنلەم
س����یکتێبەداهێ����زوتواناییەکانی
خۆیل����ەمەڕچۆنیەت����یبەنیگار
دەرهێن����ان،داڕش����تنەوەیمێژوو،
گێڕان����ەوەیوخس����تنەبەرچاوی
خوێنەران،بەش����ێوەیەکیزیندووسەلماندووە.ئەوبەپێنووسەکەی،مێژووی
زیندوودەکردەوەوخوێنەریدەبردەقوواڵییەکانیسەردەمانێککەلەناوتەم

ومژدالەبەرچاواننەمابوونیانیشکەمتربیریانلێدەکراوە.
بارباراتاچمەن،بۆجاریدوویەمینوس����ەبارەتبەنووس����ینیکتێبێکیتر
بەناوی"س����تیلوێڵوئازموونەکانیئامریکالەچینلەنێوانس����ااڵنی1911-
1945"کەلەساڵی1970باڵوبوویەوە،خەاڵتی"پۆلیتزێر"یوەرگرتەوە.ئەم
کتێبەزۆرترپێوەندیەکانیچینوئامریکالەماوەیس����االنیجێگەیئاماژەلە

خۆدەگرێت.
تاچم����ەنبەنووس����ینیڕۆمانێکیترلەس����ەرناوی"ئاوێنەیەک����یدوور"،لە
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س����ەدەیبیس����تەمەوەبۆس����ەدەیچواردەیەمس����ەفەریکردوبەس����ەرهاتی
ش����ەڕڤانێکیفەرانسەویئەوس����ەردەمەیبەناوی"ئێنگرانددوکسی"گێڕایەوە
ک����ەهاوکاتزاوای"ئێدواردیس����ێیەم"پادش����ایئینگلیسبوو.ل����ەمرۆمانەدا
نووس����ەردابونەریتەکانوسیاس����ەتیس����ەردەمیس����ەدەکانیناوەراس����تی

خستووەتەبەرچاویخوێنەران.
تاچم����ەنبەهۆینووس����ینیئەمکتێب����ەشکەلەالیەنخەڵک����ەوەبەگەرمی
پێش����وازیلیک����را،گەلێکج����ارانڕێزیلێگیرا.س����اڵیکدواینووس����ینیئەم
کتێب����ە،بەه����ۆیچاالکیوتواناییەکانیئەدەبیومێژوویی،بووبەپرێزێدێنتی
ئاکادێمیئامریکاوکۆڕیئەدەبوهونەر.ئەمەشیەکەمینجاربووکەژنێک

لەئامریکائەمپلەگەورەهوونەریوئەدەبیەیپێدەدرا.
دواتری����نکتێب����یباربارا،کتێبێکبووبەنێوی"مارش����یچەک����دارینەزانانە،
ل����ەت����رۆیت����اویەتنام"ک����ەلەس����اڵی1984باڵوب����ۆوە.لەمکتێب����ەداباربارا
تاچم����ەنئام����اژەب����ەچ����وارڕووداوینەزانانەل����ەمێ����ژوویڕۆژاوادەکاتو
دەیانخات����ەبەرب����اس.یەکەمینیانڕووداوی"ئەس����پیتروا"ب����وو.دوویەمینیان
گەندەڵیسەرۆکەکانیئایینیمەسیحیەتوبەتایبەتپاپەکانەکەدواتربووبە
هۆیپێکهاتنیرێفۆڕموچاکس����ازیەکیئایینیلەئوروپا،سێیەمیانشێوازی
هەڵس����کەوتیدەوڵەتیئینگلیسلەگەڵکۆلۆنیەکانیئامریکاوچوارەمینش����یان

شەڕیئامریکالەدژیواڵتوگەلیویەتنامبوو.
تاچمەنلەبارەیئەمکتێبەداگوتویەتی:

"ب����ەنووس����ینیئ����ەمکتێب����ەکارێک����مکردکەپێش����ترخ����ۆملێ
دەپاراس����ت.واتاهێنانەبەرباس����یمێژوولەس����ەربنەمایتێز
وتێڕوانینێک����یتایب����ەت.منلەکتێبەکانیدیک����ەمدائەمکارەم
نەکردووەوتەنیاهەوڵمداوەکەمێژووبەش����ێوەیچیرۆکو

گێڕانەوەباسبکەم."
دیارەلەمنێوەداهێندێککەس����یشبەردەوامرەخنەیانلەکتێبەکانیتاچمەن
هەب����ووە،ب����ەتایبەتژمارەیەکلەمامۆس����تایانیزانکۆلەب����واریمێژووییدا
ل����ەبەرامب����ەرهێندێکلەتێڕوانین����ەکانوتێئۆریەکانیئەوداراوەس����تابوونو
دژایەتیاندەکرد.بەاڵمهیچکاملەوانپێنووسەکەیبەئەندازەیپێنووسیئەم

ژنەبەهێزوتوانانەبووکەلەممەیدانەدابەسەریزاڵبن.
بارب����اراتاچم����ەن،ئەرک����یخۆیوەک����ووڕۆماننوس����ێکیمێژووی����ی،وەکوو
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مامۆس����تایەکپێکهێن����ا.ئەومێژوویدانەتاش����یوەوڕووداوەکانیچەواش����ە
نەکردوون،بەڵکووتەنیاراس����تیەکانیمێژووییوەکخۆیانهێناوەتەبەرچاو
وت����اموچێ����ژیئەدەب����یپێداون.ت����امچێژێک����یواکەه����ەرخوێنەرێکدوای
خوێندنەوەیکتێبەکانیفەرامۆشیناکات.کەمنئەمنووسەرانەیکەبەوئاستە
هونەریگێڕانەوەیمیژوویانهەبووبێتوپێنووسیانئەوەندەسیحراویبێت.
تاچمەنلەمبوارەداشێوازێکیتایبەتیسازکردوهەتائێستاسگەلێککەس

هەوڵدەدەنبەڕێچکەیئەوداهەنگاوهەڵبگرن.
تاچمەنمۆریمێژووییخۆیلەنووسینلەسەرمێژوودا.بەاڵمبابزانین
کەئەمنووس����ەرەمێژوونووسەخۆیمێژوویچۆنپێناسەکردووە؟تاچمەن

گوتویەتی:"مێژوو،تۆفانیتووڕەییوخۆراگریە!"
بەرهەمەکانیبارباراتاچمەن:

 The Lost British Policy: Britain and Spain Since 1700 (1938)
Bible and Sword: England and Palestine from the Bronze Age to Balfour 
(1956)
The Zimmermann Telegram (1958)—The Zimmermann Telegram in 
early 1917 was a key incident involving Germany and Mexico that 
helped provoke the U.S. into entering World War I.
The Guns of August (1962) details the military decisions and actions 
that occurred leading up to and during the first month of World War I. 
It is primarily what established her reputation. During the Cuban Mis-
sile Crisis, John F. Kennedy advised the EXCOMM to read this book. 
Reprinted several times in the 1980s as August 1914.
The Proud Tower: A Portrait of the World Before the War, 1890–1914 
(1966)—Covers the hesitant rise of U.S. imperialism, anarchist assassi-
nations, socialism, communism, and the devolution of the 19th century 
order in Europe and North America.
Stilwell and the American Experience in China (1970)—A biography of 
Joseph Stilwell.
Notes from China (1972) (about Tuchman’s own visit there)
A Distant Mirror: The Calamitous Fourteenth Century (1978)—Exam-
ines the era of 1340–1400 through political, military, and social lenses, 
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taking nobleman Enguerrand VII de Coucy as its central figure. Themes 
include the folly of chivalry and the tragedy of war.
Practicing History (1981)—Selected essays, published between 1935 
and 1981, on historical writing, political ambition, and the importance 
of reading history.
The March of Folly: From Troy to Vietnam (1984)—A meditation on 
the historical recurrence of governments pursuing policies evidently 
contrary to their own interests. In addition to the two historical events 
referenced in the title, discusses the Catholic Church of the late Renais-
sance inciting the Protestant rebellion and Great Britain provoking the 
Americans to revolt.
The First Salute: A View of the American Revolution (1988). (The title 
refers to the St. Eustatius "flag incident" of 16 November 1776.)
[edit]Other works
America>s Security in the 1980s (1982)—Photographed with Laurence 
Martin for this Christopher Bertram book.[6]
The Book: A lecture sponsored by the Center for the Book in the Library 
of Congress and the Authors’ League of America, presented at the Li-
brary of Congress October 17, 1979 (1980).
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ئێمیلی 
دیکینسۆن
Emily Dickinson
1830- 1886
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ش����وێنیلەدایکبوون،ژیانومردنیش����اعیریبەناوبانگیژنلەس����ەدەی
نۆزدە"ئێمیلیدیکینسۆن"،لە"ئێمرهاست"،هەڵکەوتوولەپارێزگای"ماساچۆست"
بووە."ئێمیلیدیکینس����ۆن"،لەس����ەردەمیژیانیخۆیداتەنیاچەندش����ێعرێکی
خۆیوئەویشنەکبەناویخۆی،بەڵکووبەناویخوازراوباڵوکردووەتەوە.
ئەوەلەدوایمردنیبووکەراس����تیهێزوتواناکانیئەدەبیئەمژنەش����اعیرە
ئاشکرابوو.دوایمردنی"ئێمیلیدیکینسۆن"،زیادترلەهەزاروحەوتسەت
ش����ێعروهەڵبەستیئێمیلی،لەناوکەشەویمێزینووسینەکەیدادۆزرایەوە.
بەمجۆرەجیهانتێگەیشتکەشاعیرێکینەناسراویگەورەیلەکیسچووە،
بەاڵملەهەمانکاتداشێعرەکانیوەدەستهاتوون.بەمجۆرەبووکەلەگەڵ
مردنی"ئێمیلیدیکینسۆن"،ناویئەویشوەکشاعیرلەدایکبوو.ناوێککەتا

ئێستاشلەناوالپەرەکانیمێژوویئەدەبیاتیجیهاندادەدرەوشێتەوە.
ناوەڕۆکیش����ێعرەکانی"ئێمیلیدیکینسۆن"،هێمایەکیخەمگینیانپێوەدیارە.
واپێدەچێتکەژیانێکیپڕلەخەموخەفەتیتێپەڕکردووەوئەمەشکاریگەری

شاعیری سەدەی نۆزدە
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لەس����ەرنووسراوەوشێعرەکانیداناوە.بەاڵمهاوکاتواپێدەچێتکەشاعیر
ل����ەڕووب����ەڕووبوونەوەوبەرەنگاریکردنلەگەڵکێش����ەوگرفتەکانیژیان
نەپرینگاوەتەوەوئامادەیڕووبەڕووبوونەوەیهەرجۆرەڕووداوێکبووەلە
ژیانیدا.بەجۆرێککەخۆیلەنووسراوەیەکدابەمجۆرەهاتووەتەقسە:

"پێویس����تەدەالق����ەیگی����انودەرۆنم����ان،هەم����ووکاتێکالنی
ک����ەمنیوەئاواڵەبهێڵینەوەبۆپێش����وازیکردنلەئازمونەکانی

ژیان."
"ئێمیل����یدیکینس����ۆن"،کچ����یمافن����اسویاس����ادانەریئامریکای����ی"ئێدوارد
دیکینس����ۆن"بووکەهاوکاتلەبەش����یخەزێنەداریکۆلێجی"ئێمهرست"کاری
دەک����رد.کۆلێجێ����ککەخۆییەکێکبووەلەبنیادنەرانودامەزرێنەرانی.دایکی
ژنێک����یگۆش����ەگیر،بێدەن����گوئاڵق����ەبەگوێی
باوک����یب����وو!ئ����ەمبنەماڵەیەبەگش����تیس����ێ

منداڵیانهەبوو.
ش����وێنیژیانی"ئێمیلیدیکینسۆن"ئەوکاتە
گوندێکیسێسەتتاچوارسەتکەسیبوو
ک����ەئایینومەزه����ەبدەورێکیبەرچاویتێدا
دەگێ����ڕاوکلیس����ایگوندەکەی����ان،گرینگیەکی
تایبەتیبۆخەڵکهەبوو.بەپێچەوانەیهەموو
ئەندامان����یبنەماڵ����ەکەئەوانی����شوەکخەلکی
گوندەکەیانگوێرایەڵیکلیسابوون،برایەکی
ئێمیلیبەناوی"ئاستۆن"کەئەویشلەبواری
مافناس����یەوەدەرس����یخوێندبوو،لەبەرامبەر
بیروبۆچوونەکانیئایینیراوەستا.ئاستۆنبە
نهێنیوبەبێئ����ەوەیباوکیبزانێت،هێندیک
کتێب����یدژبەئایینیبۆخوش����کەکەیدەناردوبەمجۆرە"ئێمیلیدیکینس����ۆن"
کەتائەوکاتەتەنیالەگەڵنووس����راوەکانیئایینی"کتێبیپیرۆز"ئاش����ناببوو،
ئەمجارەی����انجیهانێکیتازەیب����ەڕووداکرایەوەولەگەڵبیروبۆچوونەکانی

جیاوازئاشنابوو.
"ئێمیلیدیکینس����ۆن"لەئاکادێمیگوندەکەیاندەرسیخوێندودواتریشبۆ
ماوەیەک����یکورتخای����ەن،لەقووتابخانەیئایینی"مۆن����تهۆلیۆک"کەتایبەتبە
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کچانبوودرێژەیبەخوێندندا.ئێمیلیلەماوەیمنداڵیوتازەالویەتیخۆی
داگەلێکخۆش����یڕابوارد،بەاڵمدواترخۆیگۆش����ەگیرکردولەناوجەغزی
بنەماڵ����ەوپێوەندیگرتنلەگەڵچەندکەس����ێکیتایبەتیوەکدۆس����ت،خۆی
ل����ەدونی����ایدەرەوەدابڕان����د.زۆربەدەگمەنلەم����اڵوەدەردەکەوت.ئێمیلی،
جی����الەچەندس����ەردانێکیکورتخایەنلەش����ارەکانی"واش����ینتۆن،فیالدۆلفیاو
بۆس����تۆن"نەبێت،هەرگیزس����ەفەرینەکردووەوبۆشوێنیدیکەنەچووە.ئەو
بەگوندەکەیخۆیانەوەنووس����ابوو."ئێمیلیدیکینس����ۆن"ش����ێوازیپڕۆتستانی
بنەماڵەکەیرەتکردەوەولەبواریئایینیەوە،شێوازوبیروبۆچوونیتایبەتی

خۆیهەبوو.
هێندێککەسمەزندەوگومانیئەوەدەکەنکە"ئێمیلیدیکینسۆن"ئەوینداری
الوێ����کبووەبەن����اوی"بێنجامیننیۆتۆن"کەل����ەالیباوکیکاریدەکردولە

ساڵی1848لەگەلبنەماڵەکەیانداژیاوە.
بنجامینکوڕێکیباشوزیرەکوتێگەیشتووبوو.لەزۆربوارانەوەیارمەتی
ئێمیلیداوبەزانیاریەکایخۆی،ئەویشپەنجەرەیەکینوێیبەرەوجیهانێکی
ت����ازەب����ۆئێمیلیکردەوە.ب����ەاڵمبێنجامینبەهۆیهەژاریوکورتدەس����تی،
نەیدەتوان����یل����ەگەڵئێمیلیزەماوەندبکات.لەئەنج����امدابێنجامینلەکاتێکدا
وەکووپارێزەرولەش����ارێکیدوورترلەشوێنیژیانیئێمیلیدەژیا،لەساڵی

1853بەهۆینەخۆشیسیل،ژیانیلەدەستدا.
دەگووترێکەئێمیلیبۆجاریدوویەمئەوینداریکەشیشێکبووەبەناوی
"چاڵێزوادزڤۆرس"کەیەکتریانلەس����اڵی1854لەش����اریفیالدۆلفیادیتووە.
ئ����ەوەلەکاتێکداڕوویدابووکەئێمیلیبۆس����ەردانیباوکیکەلەمش����ارەدا
کاریدەکرد،چووبوو.ئەمکەشیشەوەکوونوێنەرولەکۆنگرەیئامریکادا

کاریدەکرد.
ل����ەگ����ەڵئ����ەوەشداکەجەنابیکەش����یشخاوەنیهاوس����ەرومن����داڵبوو،
ب����ەاڵمئەوین����داریئێمیلیببوو.هەربۆیەشهەمووس����اڵێدەچووەس����ەردانی
ئێمیل����ی.دوایئەوەیکەکەش����یشبەهۆیکارەکەیبۆپارێ����زگایکالیفۆرنیا
دوورخرای����ەوە،ئێمیل����یلەتاودووریئەودەس����تیکردبەنووس����ینیگەلێک
شێعروهەڵبەستیئەویندارانەکەبۆدڵدارەکەینووسیبوونیوهەستیخۆی
ل����ەمپێوەندیەدادەربڕیوە.لەتەمەن����یمامناوەندیدا،ئێمیلیبەهۆیئەوەیکە
هەمووکاتێکتەنیاجلوبەرگیسپیلەبەردەکرد،ئیتربەژنێککەدەستیلە
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جیهانشووش����تووەتەوە،ناوبانگیدەکرد.تەنانەتکارگەیش����تبووەجێیەککە
میوانەکانیماڵیشبەدەگمەنچاویانپێیدەکەوت.

لێکۆڵین����ەوەکانئەوەی����اننیش����انداوەکەه����اندەریس����ەرەکیئێمیلیبۆ
نووس����ینوهۆنینەوەیش����ێعر،نووس����ەرێکیژنبووەبەن����اوی"هێلێنهانت
جاکسۆن".هاوکاتیەکێکلەدژبەرانیکۆیلەداریلەئامریکابەناوی"توماس
وێنتڤۆرسهینگینس����ۆن"چەندنموونەیەکلەشێعرەکانیئێمیلیدیتبوو.ئەم
کەس����ەهەوڵیدابووکەئێمیلیهانبداتبۆنووس����ینیزیادتروڕووکردنلە
ش����ێوازیتریئەدەبی.هاوکاتکەس����ێکیدیکەشبەناوی"ساموئێلبولز"کە
خاوەنیکتێبی"کۆماریخوازەکانیسپرینگفیلد"بوو،جیالەهاندانیئێمیلیبۆ

نووسین،حەوتشێعریئەویبەناویخوازراوباڵوکردەوە.
"ئێمیلیدیکینسۆن"کاتێکناوبانگیدەرکردکەلەدوایمردنی،دوودۆست
ونووس����ەریهاوڕێیبەناوەکانی"هەیگینس����ۆن"و"مابێللومیستێد"،دوو
کۆمەڵ����ەش����ێعروژمارەی����ەکلەنامەکان����یئێمیلیانلەنێوانس����ااڵنی1890و

1891،دواتریشلەساڵی1894باڵوکردەوە.
دوابەدوایباڵوبوونەوەیئەمش����ێعرونامانە،"ئێمیلیدیکینس����ۆن"وەکوو
یەکێکلەشاعیرەهەرەبەناوبانگوبەرجەستەکانیسەدەینۆزدەلەئامریکا

ناسێندراوخەڵکانێکیزۆرپێشوازیانلەشێعرەکانیکرد.
جیالەئەوین،بابەتیخوداوسرووشتوژیان،بەشێکیدیکەلەشێعرەکانی
ئەمشاعیرەناودارەلەخۆدەگرێتکەهەستودونیایدەرۆنی،دوایکۆتایی
هاتنیژیانی،لەالیەنخەڵکەوەهەستپێکرا.بەاڵمئەمهەستەوەهاکاریگەر
ب����وولەس����ەرخەڵککەجارێکیترش����اعیریکۆچک����ردووی،ئەمجارەیانبە

ڕێگایئەدەبیات،ژیاندەوە.
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ژنێکیباریکەڵەیالوازئەندام،بەاڵمخاوەنئیرادەوبەهێز.ژنێککەبەهۆی
تێکۆشانیئاشتیخوازانەیلەدژیدەسەاڵتدارانیئەرتەشیواڵتەکەی،لەساڵی
1991خەاڵتینۆبێلیئاش����تیپێدرا.ئانگس����انسووکیسیمایەکیناسراوە،
هەملەئاس����تیواڵتەکەیوهەمیشلەئاس����تیجیهاندا.ئەمژنەبۆماوەیەکی
زۆرل����ەزیندانەکان����یرژیمی"میانمار"داژیاولەبەرامبەرس����تەموزۆرداری
دەس����ەاڵتدارانیدیکتات����ۆر،وان����ەیخۆراگریو"نا"گوتنیب����ەخەڵکەکەیوبە
تایبەتیشژنانیواڵتەکەیدا.س����ەردەمانێکباوکیس����وکیلەدژیدەسەاڵتی
کۆلۆنیالیس����تیئینگلی����سول����ەپێناوس����ەربەخۆییواڵتی"میانمار"تێکۆش����انی
کردبوو،تێکۆش����انیککەتەنانەتگیانیخۆیلەس����ەردانا.ئەمجارەشیان"ئان
س����ووکی"ب����ەخۆی،وەک����ووژنێکینموون����ەیئازایەتیوتێگەیش����تن،لەدژی
دەس����ەاڵتیخۆجێیولەپێناودێمۆکراس����یوئاش����تیدا،دەستیبەتێکۆشان

کرد.
ئانگسانسووکی،لەدایکبوویساڵی1945،کچیژنێراڵ“ئانگسان”ە

لە زیندانەوە بۆ ڕێبەرایەتی...
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کەلەساڵی1947لەگەڵبریتانیەکانلەسەرخودموختاری"میانمار"کەئەو
کاتناوی"بێرمە"یلەس����ەربوو،دەس����تیبەوتووێژکردبوو.ژنێراڵئانگ،
س����اڵێکدواترولەکاتێکداکەس����انس����ووچیتەنیادووس����اڵیتەمەنبوو،
تیرۆرکرا.باوکیسووکیوەکووقارەمانێکینەتەوەییئەمواڵتە،قارەمانێک
کەواڵتیمیانماریگەیاندەس����ەربەخۆییناوبانگیدەرکردووە.دایکیسووکی
هاوڕیلەگەڵکچەکەیلەساڵی1960واڵتیمیانماریبەجێهێشتوچووە
ش����اری"دێهلینوێ"لەهیندوستان.س����ووکیخوولیخوێندنیدواناوەندیلە
هیندوس����تانتەواوکردودواتریشڕۆیش����تەواڵتیئینگلیس.لەوێبووکەلە
بوارەکانیئابووری،سیاس����ەتوفەلس����ەفەلەزانکۆیئاکسفۆردوانەیخوێند
وگەلێککتێبونووس����راوەیخوێندەوە.بەدرێژاییئەوس����ااڵنە"ئانگس����ان
س����وكی"دەیدیتکەچۆنواڵتەکەیبەدەستی
 Neدیکتاتۆرێک����یخوێنڕێژبەناوی"نێوین
Win"کەلەساڵی1962بەڕێگایکودەتایەک
دەس����ەاڵتیگرتب����ووەدەس����ت،خەریک����ەکاول
دەکرێت.خەفەقانیزاڵبەسەرواڵتیمیانمار
وخەڵکینیشتیمانەکەی،سووکیانئازاردەدا.
ئەولەناخیدڵەوەهەس����تیبەئێشوژانێکی

قووڵدەکرد.
لەس����اڵی1967لەگ����ەڵ"مایکێلئاریس����ی"
زەماوەن����دیک����ردکەپیاوێکیئینگلیس����یبوو.
داوایلەهاوس����ەرەکەیکردب����ەبەمەرجێک
ئامادەی����ەببێتەهاوس����ەریکەتاکاتیئازادیوالتەک����ەی،پێشبەچاالکیەکانی
سیاسیئەولەپێناوسەقامگیرکردنیدێمۆکراسیوئازادیلەمیانمارنەگرێت.
ئەمبەڵێنەلەالیەنهاوس����ەرەکەیبەس����ووکیدراوتەنانەت"مایکێل"بووبە
یەکێکلەگەورەترینپش����تیوانەکانیئەولەتێکۆش����انیسیاس����یدا.چەندسال
دواترمایکێلدەنگیس����ووکیلەناوواڵتیمیانمارەوەبەگوێیڕێکخراوەکانی
جیهانیمافیمرۆڤوسیاسەتمەدارانگەیاندودەورێکیبەرچاویهەبوولە

پێشخستنیخەباتیهاوسەرەکەیدا.
"ئانگسانسووکی"لەساڵی1988ودوایبیستساڵخوێندنلەدەرەوەی
واڵت،ب����ەتایبەتیل����ەبریتانیابۆزێدیخۆیگەرایەوە.دەگووترێکەئامانجی
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"ئانگس����انس����وكی"لەگەڕانەوەبۆمیانمار،س����ەرەتاتەنیائاگاداریکردنلە
دایک����یپیرونەخۆش����یبووە،ب����ەاڵمدواترژمارەیەکلەدژبەرانیدەس����ەاڵت
ک����ەالیەنگ����ریباوکیس����ووکیب����وونلەدەوریه����ااڵنوپێی����انراگەیاندکە
پێویستەدەوریڕێبەرایتیخەباتوتێکۆشانلەدژیدیکتاتۆریحاکمبگرێتە
ئەس����تۆ.هاوکاترایانگەیاندکەئەوانیش،بەهەمووهێزیخۆیانەوەپشتیوانی
لێدەکەن.زۆربەیئەمکەس����انەیکەئەمداخوازەیانهەبوو،لەخوێندکاران
پێکدەهاتن."ئانگس����انس����وكی"نەیدەزانیکەئایائەمداخوازەپەسەندبکات
یاننا.ئایاتواناییڕێبەرایەتیشۆڕش����ێکیگەورەیهەیەلەدژیدەسەاڵتێکی
بەهێ����زیچەک����دار؟ئەوبەدوودڵییەوەلەمپرس����ەیدەڕوانی.بەالمدواتروبە
تایب����ەتدوابەدوایکوش����تارێکیبەرفراوانلەخوێندکارانکەلەس����اڵی1988 
بەدەس����تیس����ەربازانیئەرتەش����یمیانم����اربەڕێوەچوو،بڕی����اڕیخۆیداو
رایگەیاندکەئامادەیبەربەرەکانیەلەدژیسیس����تەمیدیکتاتۆریمیانمار.لەو
ساڵەدامیانمارببووبەگٶرەپانیخۆپێشاندەرانبۆدێموکراسیوسەرکووتی
ئەوخۆپێش����اندەرانەلەالیەنئەرتەش����یئەوواڵتەوەولەکۆتاییداهێزەکانی

ئەرتەشدەسەاڵتیانگرتبووەدەست.
"ئانگس����انس����وكی"لەدوایگەڕان����ەوەیبۆمیانمار،ش����اهیدیڕێپێوانی
خوێندکاران����یزانک����ۆبوول����ەدژیدیکتاتۆریەت����یواڵتەکەی.لەس����اڵی1988 
داب����ووکەڕێپێوانیکیبەرباڵووسەرتاس����ەریواڵت����یمیانماریگرتەوە.بەاڵم
دەسەاڵتدارکەتەنیازمانیگوللەیدەزانی،بەئاگریگوللەوبەزمانیلوولەی
چ����ەک،واڵمیخەڵک����یناڕازیدایەوە.بەمجۆرەبووک����ەخوێنێکیزۆرڕژایە
سەرگۆش����ەوکەناریکۆاڵنوسەرشەقامەکان.سووکیدەنگیگووللەکانی
دەبیستوڕژانیخوێنیالوانیواڵتەکەیبەدەستیئەرتەشیواڵتەکەیخۆی

بەچاودەدیت.
بەمجۆرەبووکەس����ووکیوەکووکەس����ێککەلەناخیدڵەوەبۆواڵتەکەی
س����ووتابوو،بەئیرادەیەکیپۆاڵیینهاتەناومەیدانیراس����تەوخۆیسیاس����ەتی
واڵتەک����ەیولەگەڵدەس����تەیەکلەدۆس����توهاوبیران����ییەکێتینەتەوەییو
دێموکراسیاندامهزراندوخۆیبووبەسکرتێریئەمگرووپە.دەسەاڵتدارانی
چەکداروحاکمبەس����ەرواڵتی"میانمار"،لەجێداس����ووکیاندەسبەسەرکرد
وهەرەشەیانلێکردکەتاکاتێکئامادەنەبێتخاکی"میانمار"بەجێبهێڵێت،
ئ����ازادیناکەنودەبێلەماڵیخۆیدازیندانیبکرێت.بەاڵمس����انس����ووکی،
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لەجیاتیئەمەداوایلەدەس����ەاڵتدارانکردکەلەس����ەرەخۆبجووڵێنەوەولە
جیاتیهەڕەشەوهێرش،گوێلەدەنگوداخوازەکانیخەڵکبگرن.لەمانگی
جوالیس����اڵی1989دابووکە"ئانگس����انسووکی"بەوپەڕیئازایەتیداوای
لەدیکتاتۆریچەکدار"رانگون"کردکەلەگەڵیدابنیش����ێتودەس����تبکەنبە
وتووێژ.ئەمداخوازەلەکاتێکدابووکە"ئانگسانسووکی"لەماڵەکەیخۆی
دازیندانیکرابوو.دەس����ەاڵتدارانیدیکتات����ۆرنەیاندەزانیکەچۆنلەگەڵئەم
ژن����ەداهەڵس����وکەوتبک����ەن.ئایاوەکووباوکیتێڕۆڕیبک����ەنوبیکوژنیان
ڕێگایەک����یت����ربدۆزنەوەبۆلەک����ۆڵکردنەوەی.بەالمئ����ەواننەیاندەتوانیبە
ئاس����انیشهەرش����تێکلەگەڵئەمژنەمیانماریەبک����ەن،چوونکەجێگەوپێگە
وکەس����ایەتی"ئانگس����انس����ووکی"لەواڵتەکەیزۆربەهێزبوو.هەرقسەو
پەیامێک����یئ����ەو،نەتەنیاب����ەخێراییلەناوخۆیواڵت،بگرەل����ەهەمووجیهان
داب����اڵودەبوویەوە.بەوحاڵەشئەمژن����ەبوێرە،لەگەڵدەوڵەتێکیچەکداردا
ڕووبەڕووبووکەبەئاسانیوبەبێگوێدانەپێوانەکانیناونەتەوەیی،هەزاران
هاوواڵتیمیانماریکوش����تبوو.س����ەرەڕایئەمانەش"ئانگسانسووکی"کە
ب����ۆماوەیچەندینس����اڵلەئینگلیسوهاوڕێلەگەڵهاوس����ەرودووکوڕە
بچکۆاڵنەکەیدەژیا،دەستیلەئاسایشوژیانیخۆشیبەرداوخۆیبۆهەر
ج����ۆرەئازاروتەنان����ەتمردنیشئامادەکردبوو.ئ����ەوگەلێکجارانلەواڵمی
ئەمڕۆژنامەوانانەیکەلەش����وێنەجۆربەجۆرەکانیجیهانەوەسەریاندەداو
وتووێژیانلەگەڵدەکرد،باس����یلەوەدەکردکەهەرگیزئامادەنییەواڵتەکەی
وخەڵکەکەیبەجێبهێڵێتولەوەشناترس����ێکەبیکوژن.ئەوەیکەزیادتر
لەهەرش����تێکرەنجیدەدات،نەکتەنیارەنجوئازارەکانیژیانیتاکەکەس����ی

خۆی،بەڵکووئەوچارەنووسەیەکەبەسەرخەڵکەکەیداسەپێندراوە.
"ئانگسانسووکی"کەبۆماوەیچەندینساڵلەماڵەخۆیدادەسبەسەر
بوو،لەژێرزەختوفش����ارەکانینێونەتەوەییوبەتایبەتڕێکخراوینەتەوە
یەکگرتووەکانبۆس����ەردەوڵەتیمیانمار،توانیلەس����اڵی1990بەش����داریلە
هەڵبژاردنەکانیس����ەرۆککۆماریبکات.بەمش����ێوەیەل����ەهەڵبژاردنێکداکەلە
ژێرفش����اریدەسەاڵتیئەرتەشئەنجامدرا،بەهێنانەوەیزیادترلەپەنجاونۆ
لەس����ەتیدەنگەکانیخەڵک،س����ەرکەوتنیبەدەس����تهێنا.بەاڵمهەڵبژاردنەکە
لەالیەندەس����ەالتدارانیئەرتەشەوەهەڵوەش����ایەوەوسووکیبۆجارێکیتر
دەسبەس����ەروزیندانیکرایەوە.بەرهەمیئەمکارەساتە،دانیخەالتیجیهانی
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نۆبێلیئاش����تیبه"ئانگس����انس����ووکی"بوولەساڵی1991.هەرلەوساڵەدا
حکوم����ەتئازادیکرد،بەاڵمئهمجارەیانبەپێچەوانەیپێش����ووترکەداوایان
لێدەکردواڵتیمیانماربەجێبهێڵێت،حوکمیئەوەیانبەسەریداسەپاندکە
ئەگەربێتوتەنانەتبۆسەردانیمێردومندالەکانیشی،والتیمیانماربەجێ

بهێڵێت،تازەبۆینییەبگەڕێتەوە!.
بەمجۆرەبووکە"ئانگسانسووکی"دووڕێگایلەپێشبوو:یانگەڕانەوە
بۆئوروپاودرێژەدانبەژیانلەگەڵهاوس����ەرومنداڵەکانی،یانیشمانەوە
ل����ەواڵتوچاوەڕوانکردنیهەرجۆرەمەترس����یوڕووداوێک.بەاڵمئەوبۆ
جاریدوویەم،بریاریداکەلەمیانماربمێنێتەوە.لەبینینیمنداڵەکانیبێبەش
کراوقەتچاویبەهاوسەرەکەینەکەوتەوەکەلەساڵی1999،بەنەخۆشی

شێرپەنجەگیانیلەدەستدا.
بەدرێژاییبیس����تس����اڵیڕابردوو،وێڕایوەرگرتنیخەالتیجۆراوجۆر،
ئانگسانسووکیژیانیتاکەکەسیخۆیکردهقوربانیئاشتیودێمۆکراسی

واڵتەک����ەی.گەلێکج����اریدیکەلە
الی����ەندەس����ەاڵتدارانەوەزیندان����ی
ک����راوڕێگەیبەش����داریکردنلە
تێکۆش����انیسیاس����یومەدەنیو
ل����ێگی����را.وەک هەڵبژاردنەکان����ی
"ب����ان 2010 س����اڵی ل����ە نموون����ە
ڕێکخ����راوی س����ەرۆکی کیم����ۆن"

نەتەوەیەکگرتووەکانبەفەرمیداوایلەواڵتیمیانمارکردکەمافیبەشداری
ل����ەهەڵبژاردن����ەکانبەمژن����ەچاالکەبدات."ب����انكیمۆن"تهئكی����دیكردهوهكه
ههڵبژاردنیداهاتوومیانماربهبێئازادكردنیس����هركردهیئوپۆزس����یۆنهیچ
بایهخێكینیه.لهكۆبوونهوهیهكیتایبهتبهكێش����هیمیانمار،كهلهپهراوێزی
دانیش����تنیكۆمهڵهیگش����تینهتهوهیهكگرتوهكاندابهڕێوهچوو،بهشداربووانی
كۆبوونهوهكهبهتایبهتنوێنهرانیچین،هیندوستان،ئامریكاوبریتانیا،داوای
گرتنهبهریرێوش����وێنیپێویس����تیانكردبۆئازادكردنیزیندانیانیسیاسیلە
واڵت����یمیانم����ار،بهرلهههڵبژاردنیگش����تیلەمواڵتەدادەس����تپ����ێبکات.له
كۆتاییكۆبوونهوهكهدا"بانكیمۆن"باس����یلەوەکردکەئهنجامدانیپرۆسهی
ههڵب����ژاردنل����همیانماربهبیئازادكردنیزیندانیانیسیاس����یبهتایبهت"ئانگ
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س����انسوكی"س����هركردهیئوپۆزس����یۆنهیچواتایهكینیهوپرۆسهیهكیبێ
بایهخه.بەمجۆرەبووکەس����ووکی،دواینزیکەیپازدەساڵزیندانیبوونلە
ماڵەخۆیدا،لەمانگیجوالیساڵی2010بەیەکجاریلەزیندانئازادبوو.
"ئانگس����انس����وكی"لەئاکامدالەهەڵبژاردنییەکەمئاوریلیس����اڵی2012 
س����ەرکەوتنیوەدەستهێنا.س����ووکیئێستاچەندساڵێکەدەسەاڵتیواڵتەکەی
بەدەستەوەیەویەکێکەلەخۆشەویسترینکەسایەتیەکانیمیانمار.ئەولەپێناو
چاکس����ازیوگۆڕانکاریبنچینەیییاس����اکانیمیانمار،پێشخس����تنیپێوانەکانی
مافیمرۆڤوبەتایبەتیشمافیژنانتێدەکۆشێوتەنانەتبووەتەسیمایەکی

جیهانی.
س����ووکیالیەنگریگۆڕانکاریلەدەس����تهەاڵتوهێزبوو.ئەولەس����ەرئەو
بڕوایەبووکەخەڵکدەبێهێزیانهەبێتتابتواننواڵتێکیباش����تریانهەبێت،
هاوکاتئەوەیکەدەبێپێوانەوئامانجیهێزودەس����ەاڵتبێت،دێمۆکراس����ی
وچەمکیمافەکانیمرۆڤە.لەروانگەیس����ووکی،گەلێکیبێهێزوبیپێوانە
ناتوانێبەئازادیومافبگات.یەکێکلەبەناوبانگترینرستەکانی"ئانگسان

سووکی"ئەوەیە:
"ئەوەهێزودەسەاڵتنییەکەگەندەڵیوفەساددێنێت،بەڵکوو
ئەمەترسەکەسەرچاوەیئەمگەندەڵیوفەسادەیە.ترسیلە

دەستدانیهێزودەسەاڵت!".
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وو شائۆ
Wu Chao
624- 705
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نووس����ەریکتێب����ی"مێژووینوێیچین"بەناوی"ج����ان.ف"لەکتێبەکەیدا
بەمجۆرەباس����یلەیەکێکلەبەهێزترینئیمپراتۆرەکانیواڵتچین،خاتوون

"ووشائۆ"یکردووە:
"ل����ەمێژوویواڵتیچینداتاقەژنێکک����ەبووەتەئیمپراتۆرو
دەس����ەاڵتێکیبەرفراوانوبەهێزیهەب����ووە،ئیمپراتۆریسوو
شائۆبووەکەژنێکیبەتەواومانازیرەکوسیاسەتمەدارێکی
ب����ەتواناب����ووە.بەاڵملەهەمانکاتدابەهۆیهەڵس����وکەوتی
توندوتی����ژوکردەوەکان����یبێبەزەییان����ەی،ناوبانگێکینەرێنی

هەبوو."
ئێمپراتۆری����س"وو"تاق����ەژنێ����کبووەکەبەس����ەرواڵتیچینداولەس����ەر
ن����اویخ����ۆیحوکم����داریکردووە.س����ەرەڕایئەمان����ەلەماوەیپەنجاس����اڵ
دەسەاڵتداریەتی"ووشائۆ"دا،بەتایبەتیشلەیەکەمینساڵەکانیمێژوویچین
ولەسەردەمیپڕلەشکۆی"تانگ"،هێمنایەتیوئاسایشباڵیبەسەرواڵتدا

ژنە ئیمپراتۆری گەورە و 
بە هێزی واڵتی چین
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کشاندوگەلێکگۆرانکاریوچاکسازیئەنجامدران.ئەمژنەچینیە،بەڕێگای
توندوتیژیدەس����ەاڵتیخۆیپاراس����توهەربۆیەشناوبانگی"سەرکێشترین
ژنیواڵتیچین"یپێدرا.مێژوونووس����انس����ەبارەتبەتوندوتیژیەکانیئەم
ئیمپراتۆریسە،رەخنەیانلێگرتووەولەهەمانکاتدابەهۆیدەسکەوتەکانی

لەسەردەمیدەسەاڵتیدا،ڕێزیلێدەگرن.
ووشائۆلەشاری"شانسی"لەدایکبووەوهەرلەمشارەداپێگەیشتووە.
وو،کچ����ییەکێ����کل����ەژێنێڕاڵەکان����یچینبووبەناوی"کائوتس����ۆ"ک����ەلەناو
ڕیزەکانیئەرتەش����یئیمپراتۆریای"تانک"،هەرلەدەس����تپێکیدامەزراندنیئەم

ئیمپراتۆریەوە،کاریدەکرد.
ووش����ائۆ،تەنیاس����ێزدەس����اڵیتەمەنبووکەبۆخزمەتیکردنوئەرکی
خۆشەویس����تی،بۆناوکۆش����کیئیمپراتۆر"تێتس����ونگ"رەوانەک����را.لەوێبوو
کەلەناوحەرەمس����ەرایئەمپیاوەدا،هاوڕێلەگەڵس����ەدانژنیترجێگەی
گرت.بەاڵمووش����ائۆ،چارەنووسێکیجیاوازیهەبوو.دەگووترێکەهێندێک
ل����ەکەس����انینزیکلەئیمپراتورکەپێش����بینیاندەک����ردوخەونەکانیانبۆلێک
دەدای����ەوە،رایانگەیان����دک����ەل����ەداهاتوویەکینزی����کداژنێکلەس����ەرتەختی
پادش����ایەتیوئیمپراتۆریەتیواڵتیچیندادەنیش����ێت.بەگوێرەیئەفسانەکان،
کاتێکیەکێکلەمپێشگۆیانەچاویبەووشائۆکەوتووەلەجێداتێیڕاماوە
ورایگەیاندووەکەئەمکەس����ەیکەبڕیاڕەببێتەئیمپراتۆریس����یداهاتوو،ئەم

ژنەیە.
دواب����ەدوایمردن����یئیمپرات����ۆرلەس����اڵی649یزایینی،ت����ەواویژنەکانی
حەرامس����ەرایئیمپرات����ۆربەگوێ����رەیدابونەریتێک����یکۆنکەهەب����وو،لەناو
پەرەستش����گایەکداجێگی����رکرانت����ائیترهیچکەسدەس����تیپێیانرانەگاتو
پێوەندی����انل����ەگەڵپیاوانیترنەبێ����ت.ئەواندەبوایەتاکۆتای����یتەمەنیانلەم
پەرەستش����گایانەداژیابان.بەالملەمنێوەداتاکەژنێکمایەوەکەئەویش"وو
ش����ائۆ"ب����وو.ووش����ائۆکەچ����وارمنداڵیکوڕیل����ەئیمپراتورهەب����وو،ئەرکی
ئ����ەوەیپ����ێدراکەتاکاتیگ����ەورەبوونیئەممندااڵنە،ئەرک����یبەجێگەیاندنی
ئەرکەکان����یواڵتبگرێت����ەئەس����تۆ.ئیمپراتورتەنی����اچوارمنداڵیلەووش����ائۆ
هەبوو،بەاڵملەهیچکاملەژنەکانیدیکەیمنداڵینەببوو.هاوکاتئەممندااڵنە
کەهەرچوارکەس����یانک����وڕبوون،زۆرمنداڵب����وونوتواناییجێگرتنەوەی
باوکیاننەبوو.هەربۆیەشکاربەدەس����تانیکۆش����کبە"ووشائۆ"یانراگەیاند
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کەپێویس����تە"ووش����ائۆ"،ت����اکاتیگەورەبوون����ییەکێکلەمنداڵ����ەکوڕەکانی
ئیمپراتۆر،جێگایئیمپراتۆربگرێتەوە.ئەوەلەکاتێکدابووکەهێشتاخاتوونی
س����ەرەکیوگەورەیکۆش����کواتا"کائۆتس����ونگ"زیندووبوو."ووش����ائۆ"بە
خێرای����یئەمهەلەیقۆس����تەوەبەهۆیزیرەک����یولێهاتووییخۆیوبەهۆی
ئ����ەوەیکەل����ەدەرون����یداتواناییبەڕێوەب����ەریوس����ەرکردایەتیهەبوو،بە
خێراییرایگەیاندکەلەمەوبەدواخۆیجێگریئیمپراتۆرەوهەرکەسیشلە
دژیراوەس����تێتڕووبەڕوویسزایمەترس����یداردەبێتەوە.ووشائۆدەیزانی
ک����ەبێگوم����انلەمنێوەداپیاوانێکهەنکەدژایەت����یدەکەنوتەنیارێگاشبۆ
چەسپاندنوسەرخس����تنیدەسەاڵتەکەی،لەپێشگرتنیشێوازیتوندوتیژیە.
ه����ەربۆی����ەزۆربێبەزەییانەدەس����تیکردبەس����ەرکوتینەیاران.ئاس����تیبێ
بەزەی����یب����وونبەرادەیەکبووک����ەنەکتەنیاپیاوانین����اڕازی،بەڵکووژنانی
پێش����وویئیمپراتۆریش����یبەت����ەواویلەناوبردن.بەاڵمووش����ائۆهاوکاتلە
ماوەیپەنجاس����اڵتەمەنیدەس����ەاڵتیداریەتیخۆیدا،گەلێکخزمەتیش����یبە

واڵتیچین،دەسهەالتیئیمپراتۆریای"تانگ"وکولتوریواڵتەکەیکرد.
ووش����ائۆجەغزیدەس����ەاڵتیئیمپراتۆریەکەیفراوانترکردەوەوپەرەیبە
سنوورەکانیدا.وەکنموونەلەساڵی660یزایینیلەفەرمانێکدائەرتەشی
واڵتەکەیبۆش����ەڕێکیدژواروخوێن����اویلەدژیواڵتیکۆریارەوانەکردو

لەئەنجامیئەوشەڕەداتوانیواڵتیکۆریاتێکبشکێنێت.
دوایئەوەیکەلەساڵی683خاتوونیپێشوویکۆشکواتا"کائوتسۆنگ"
لەدوایچەندینساڵکێبەرکێبۆوەدەستهێنانەوەیدەسەاڵتمرد،مەترسی
ئەوەهەبووکەهێندێکلەکاربەدەس����تانیکۆش����کداوایئەوەبکەنکەیەکێک
ل����ەمنداڵەکان����یخۆیوئیمپراتۆربەناوی"ش����انگ"،جێگ����ەیباوکیبگرێتەوە.
ئەمەشواتامەترس����یلەدەس����تدانیدەسەاڵتبۆ"ووشائۆ".بەاڵمووشائۆ،
توانیبوویکەئەرتەش����یواڵتەکەیرازیبکاتکەبەردەوامپش����تیوانیلێبکەن
وتەنی����افەرم����انلەخۆیوەربگ����رن.بەمجۆرەبووکەل����ەفەرمانێکیزاڵمانە
دا"ش����انگ"یبۆشوێنێکدوورخس����تەوەوکوڕیدوویەمیئیمپراتۆریشیبە
ن����اوی"ج����وی"رازیکردکەدانبەدەس����ەاڵتەکەیدابنێت.هاوکاتئەمژنەبە
ش����ێوەیپیاوانحەرامس����ەرایەکیبۆخۆیس����ازکردکەگەلێکپیاولەوێدا
جێیاندەگرتوهەرجارەویەکێکلەمپیاوانەیبۆلەززەتیجنس����یبەکار
دەهێنا.لەگەڵئەوەشداکەووشائۆبەشێوەیەکیبێبەزەییانەلەساڵی690 
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فەرمانیگرتەوەدەس����توزۆرزاڵمانەهەڵس����وکەوتیدەکرد،بەاڵمدیسانیش
هیچجۆرەسەرهەڵدانێکلەدژیئەونەکرا.بەمجۆرەبووکەووشائۆ،پازدە
ساڵیشبەتەنیاییولەدوایمردنیهاوسەریفەرمیئیمپراتۆر،لەسەرناوی

ئیمپراتۆریسدەسەاڵتیگرتەدەست.
ل����ەمس����ەردەمانەدا"وو"ک����ەئیمپراتۆریەت����ی"وو"یراگەیاندب����وولەگەڵ
ئیمپراتۆریەتی"تانگ"تێکەڵبۆوە.ئەمجارەیاندەستیکردبەهێندێکچاکسازی
وگۆرانکاریبنچینەییلەسیستەمیدەوڵەتەکەیداولەجیاتیفەرماندەکانی
شەڕ،زۆرترپێوەندیلەگەڵزانایانوپسپۆڕانیزانستیداهەبوو.بۆئەمەش
گەلی����ککەس����ایەتیژیروزانیارلەکۆش����کجێگەیانگرت.ب����ەاڵمئەمزانایانە
ئەمجارەیانکەسانێکنەبوونکەبەشێوەکیکالسیکونەریتیهەرلەکۆنەوە
لەناوکۆشکداخزابنوئیترجێگەبەرنەدەن.بەپێچەوانەوە"ووشائۆ"هەر
کەس����ێکیوەکووزانیارپەس����ەندنەدەکردوکەسیانکەسانێککەبانگەشەی
پسپۆڕیانلەبوارێکیتایبەتیوەکپزشکییانهونەرداهەبوایە،پێویستبوو
سەرەتائازموونێکیانلەبواریخۆیانداباوزانستوتواناکارییەکانیخۆیان

سەلماندبا،ئەوسادەیانتوانیالقلەکۆشکبنێن.
بەمجۆرەس����ەردەمیدەس����ەاڵتداریەتیئەمژنەچینیە،س����ەردەمێکیپڕلە
شانازیوشکۆیەلەبواریگەشەکردنیکولتوریوفەرهەنگیلەواڵتیچین،

بەتایبەتیسلەبواریبیناسازیوهونەریدا.
ئیمپراتۆریسلەساڵەکانیکۆتاییدەسەاڵتیداریەتیخۆیدا،بەهۆیهاندانی
هێندێککەس����ینزیکلەخۆی،ژمارەیەکلەپلەدارانیناوکۆش����کیخۆیدایە

بەرتیغیشمشێروخوێنیزۆرکەسیڕشت.
لەساڵی698بەوئەنجامەگەیشتکەئیترپێویستەدەسەاڵتبەجێبێڵیو
لەئەنجامدارایگەیاندکەکوڕەگەورەکەیواتا"شانگ"لەمەوبەدوائیمپراتۆری
واڵتەولەس����ەرناویئیمپراتۆریای"تان����گ"درێژەبەتەمەنیئەمئیمپراتۆریە
دەدات.ووش����ائۆبەخۆیچووەناوکۆش����کیهاوینیخۆیتاکۆتاییتەمەنی
دانیش����توئیت����رکاریب����ەئەرک����یسیاس����یوحکومەتنەبوو.ت����ائەوەیکە
لەتەمەنیهەش����تاس����اڵەییدا،هەرلەهەمانکۆش����کچاوەکانیبۆهەمیش����ە

بەست.
دەگووترێکەئەمژنە،س����ەڕەڕایالیەنەکانیئەرێنیونەرێنیژیانیخۆی،

یەکێکبووەلەتواناترینسەرکردەکانیمێژوویواڵتیچین.
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"موراس����اکیشیکیبو"،نووس����ەریڕۆمانیبەناوبانگی"بەسەرهاتیجێنجی"
یە.موروساکیبەڕووکردنلەنەریتینووسینبەشێوازیچینیوهەروەها
گرینگیدانبەهۆنینەوەیهەڵبەس����توشێعرلەس����ەرشێوازیچینی-ژاپۆنی،
ش����تێکیت����ازەوتایبەت����یئافراند.ئەویشنووس����ینییەکەمی����نڕۆمانیجیهان
ب����وو.موراس����اکی،ژنێکیکورتەب����ااڵویەکێکبووەلەخاتوونەکانیکۆش����کی
دەس����ەاڵتدارانیژاپۆن����یل����ەس����ەدەییازدەیزایین����یدا.موراس����اکیبەهۆی
نووسینیڕۆمانی"بەسەرهاتیجێنجی"نەکتەنیالەناوخۆیژاپۆن،بەڵکوولە
ئاس����تیهەمووجیهانوبەتایبەتیشلەناونووس����ەرانوئەمکەسانەیکەلە

سەرمێژوویئەدەبیاتیجیهانکاردەکەن،کەسێکیناسراوە.
ڕۆمانی"بەسەرهاتیجێنجی"ڕۆمانێکیئەویندارانەیە.لەمڕۆمانەدانووسەر
هێندێ����ککەس����ایەتیداڕش����تووەک����ەهەموویانبەت����ەواویوبەش����ێوەیەکی
راس����تەقینەلەالیەنخوێنەرانەوەهەستپێدەکرێنوزیندوودەبیندرێن.ئەم
ش����ێوەکارەیموراساکی،بناغەیشێوازینوس����ینیڕۆمانیلەچەندسەدەی

یەکەمین ڕۆماننوسی ژن لە جیهان
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دوایخۆی،واتالەس����ەدەیهەژدەیزایینیداناوبەهێزیکرد.ئەمڕۆمانە،
لەسەروویڕۆمانێکیمێژووییە.ئەمەیەکێکەلەشاکارەکانیژاپۆنیویەکێکە

لەگەورەترینبەرهەمەکانیمێژوویی-هزریجیهانیئەدەبیات.
مخابنلەبارەیژیاننامەوچارەنووس����ینووس����ەر،زانیاریەکیزۆرلەبەر
دەستدانییە.بەگوێرەیهێندێکسەرچاوەینووسراولەژاپۆن،دەگووترێ
کە"موراساکیشیکیبو"کچیپلەدارێکیژاپۆنیبووەکەفەرماندارییەکێکلە
ش����ارەکانیئەمواڵتەبووە.باوکییەکێکبووەلەئەندامانیس����ادەیبنەماڵەی
"فوج����یوارا"ک����ەئەرک����یبەڕێوەبردنیواڵتیانلەئەس����تۆبووە."موراس����اکی
ش����یکیبو"لەدەفتەرێکداکەڕۆژانەباسیلەژیانیخۆیکردووە،دەگێڕێتەوە
ک����ەباوکیهەس����تیب����ەتواناییەکانیئەدەب����یکچەکەیک����ردووەوهانیداوە
کەموراس����اکیدرێژەبەنووس����ینب����دات.هاوکاتباوکیبەه����ۆیئەوەیکە
هەرگیزمنداڵیکوڕینەبووە،هەمووجارێکحەسرەتیخواردووەوخەمگین
ب����ووە.ئەمدەفتەرەبیرەوەریەکەکارەکانیڕۆژانەیتێداتۆمارکراوە،زۆرتر

ڕووداوەکانینێوانساالنی1008تا1010یزایینیلەخۆدەگرێت.
لەگەڵئەوەشداکەبنەماڵەیموراساکیزۆربەهێزنەبوون،بەاڵمدەورێکی
بەرچاویانبەتایبەتیلەخزمەتیئەدەبیداهەبووە.بابەگەورەیموراس����اکی
دەورێک����یبەرچاویهەب����ووەلەکۆکردنەوەی"کۆمەڵێکش����ێعریژاپۆنی"لە
کتێبێکدا،هاوکاتباوکییەکێکبووەلەشاعیرانیشێوازیکالسیکیچین.
"موراس����اکیش����یکیبو"لەساڵی998مێردیبەکوڕەمامیکردووەکەیەکێک
بووەلەئەفس����ەرانیپارێزەریکۆش����ک.لەژیانیهاوبەش����یئەمژنومێردە
دا،تاق����ەمنداڵێکیکچیانهەبووەکەلەس����اڵی999لەدایکبووە.هاوس����ەری

موراساکیلەساڵی1011دامردووە.
لەناوەراستیساڵەکانیدەیەیسەرەتایسەدەییازدە،"موراساکیشیکیبو"
ب����ۆخزمەتک����ردنبەئیمپراتۆریس"ئاکیکۆ"چووەتەناوکۆش����کوتاس����اڵی
1013ل����ەمش����وێنەداوەکووخزمەتکارکاریکردووە.تائێس����تادیارنییەکە
هۆکاریدوورکەوتنەوەیموراس����اکیش����یکیبولەکۆشکیئیمپراتۆریچییەو

تەنانەتبەڕوونینازاندرێتکەچۆنوبەچهۆکارێکمردووە.
سەرچاوەکانباسلەوەدەکەنکە"موراساکیشیکیبو"لەماوەیژیانوبە
جێگەیاندنیئەرکیخزمەتبەخاتوون"ئاکیکۆ"دەستیکردووەبەنووسینی

کتێبی"بەسەرهاتیجێنجی".
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سەرنجراکێشەکەلەوسەردەمەدا،زۆرترژنانکاریئەدەبیونووسینیان
کردووەوبەسەرجیهانیئەدەبیاتداحاکمبوون.یەکێکلەهۆکارەسەرەکیەکانی
مانەوەی"موراس����اکیشیکیبو"لەناوکۆشک،تواناییەکانیئەدەبیوپێنووسی
بەهێزیبوو.بەاڵمسەڕەڕایئەوەیکەزۆربەیشاعیرانونووسەرانیناو
کۆشکلەژنانپێکدەهاتن،ژنانیژاپۆنیزۆرترئەرکیخزمەتکاریخاتوون
وپیاوانیکۆشکیانلەسەرشانبوو.هەربۆیەئەمژنانەزۆرتربۆلەززەتی
جنس����یپیاوانبەکاردەهاتنولەپش����تدیوارەکانولەچوارچێوەیکۆشک
دابەدیلگیرابوون.لەمنێوەدازۆریەکلەشاعیرانونووسەرانیژن،بەبێ
ئەوەیناویانهەبێت،نووس����راوەوش����ێعرەکانیانبەبێناویباڵودەکرایەوە
وس����یمایانبۆهەمیش����ەلەمێ����ژووداوندەبوو.موراس����اکییەکێکبوولەم
ژنانەیکەبەهەڵکەوتتوانیلەس����ەرناویخۆیبنووس����ێتوناویزیندوو
راگی����را.ه����ەرچەنددەگووترێکەبۆیهەیەناویخودیموراس����اکیش،ناوی

راس����تەقینەیئ����ەمژنەنووس����ەرە
نەبووبێتولەراس����تیدائەمناوە
ل����ەڕووییەکێ����کلەکەس����ایەتیە
وات����ا ڕۆمانەک����ەی قارەمانەکان����ی
"بەس����ەرهاتیجێنجی"هەڵگیرابێت.
چوونک����ەزۆرت����ربۆئ����ەمکتێبو
ش����ێعرانەیکەدەنووسران،ناوی
باوکینووس����ەروشاعیرەژنەکە
یانیشناوییەکێکلەقارەمانەکانی

ن����اوچیرۆکوبەس����ەرهاتەکە،بەکاردەه����ات.ئەمەشلەمه����زرەیپیاوانەوە
سەرچاوەیدەگرتکەگۆیاناویژنانوتەنانەتژنانیپلەداریناوکۆشکیش

نەحسوبەدبەختیهێنەرە!
ل����ەڕووینووس����راوەکانیڕۆژانەیموراس����اکیدەردەکەوێ����تکەئەمژنە
نووس����ەرەل����ەن����اوکۆش����کیئیمپرات����ۆر،جیالەخزم����ەتکردنبەش����ازادەو
کاربەدەس����تانیدیکەیکۆش����ک،چەندینئەرکیدیکەش����یلەسەرشانبووە.
هاوکاتلەگەڵبەجێگەیاندنیکارەکانیرۆژانەی،دەرفەتیئەوەشیهەبووە
ک����ەبنووس����ێوبۆیهەی����ەبەه����ۆیتواناییەکان����یئەدەبی،لەالی����ەنخاوەن
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کۆش����کەوەبۆنووس����ینیزیادترهاندرابێت.لەمنێوەدا"موراساکیشیکیبو"
ل����ەدەفتەرینووس����راوەکانیڕۆژانەیدا،هێندێکڕووداووبەس����ەرهاتیناو
کۆشکیش����یباسک����ردووەکەئەمانەشلەب����واریلێکۆڵینەوەکانیمیژووییو
ناس����ینیئەمس����ەردەموقۆناغەلەمێژوویواڵتیژاپ����ۆن،خاوەنگرینگیەکی

تایبەتین.
ڕۆمانی"بەسەرهاتیجێنجی"بەسەرهاتیحەفتاساڵتەمەنوژیانیکەسێک
ب����ەناوی"جێنج����ی"باسدەکات.جێنج����یکوڕێکیحەرام����زادەیئیمپراتۆرەو
ه����اوکاتکوڕەک����ەیجێنج����یک����ەن����اوی"کائورۆ"یە،لەراس����تین����ەککوڕی
راس����تەقینەیخۆی،بەڵکووکوڕیباش����تریندۆس����تیجێنجیەولەویبووە!
ئەوەیکەئەمڕۆمانەیزۆرس����ەرنجراکێشک����ردووە،تەنیاڕووداوەکانیناو
ڕۆمانەکەنین،بەڵکووداڕش����تنوباسکردنلەهێندێککەس����ایەتیراستەقینە

لەهەلومەرجەکانیراستەقینەوەهەستپێکراوە.
جێنجیلەمپێوەندیەدابەخۆینووسیویەتی:

"هەرش����تێکلەجیهانیراس����تەقینەدادەتوانێببێتەم����ژاریگێڕانەوە،بەو
مەرجەیکەلەجیهانیراستەقینەوبەشێوەیراستەقینەڕوویدابێت!".

ئەمش����اکارەئەدەبیەیموراس����اکی،گەاڵیەکیزێڕینەلەمێژوویئەدەبیاتی
واڵتیژاپۆنوخاڵێکیپڕلەش����انازیەبۆژنانیژاپۆنیکەلەوس����ەردەمەدا،
س����ەڕەڕایئ����ەوەیکەلەالیەنپیاوانەوەبەش����ێوەیخراپب����ەکاردەهاتنو
بەچاویکۆیلەیجنس����یوخزمەتکارچاویانلێدەکرا،بەاڵمئەوانبەس����ەر
جیهانیئەدەبیدازاڵبوونووشەکانورامانیئەوان،دەورێکیبەرچاویان
هەبووەلەشێوەپێدانیهزرەکان."موراساکیشیکیبو"،یەکێکەلەوژنانەیکە

لەمنێوەدا،وەکووژنیکینموونە،سیمایەکیدرەوشانە.
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ئان فرانک
Anne Frank
1929- 1945
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کاتێک"ئانفرانک"،دەفتەرچەیبچکۆڵەیسووروسپیرەنگیخۆیکردەوە
تادەس����تبکاتبەنووس����ینیبیرەوەریەکانیڕۆژانەی،بەمگوتانەدەستیبە

نووسینکرد:
"هی����چکەس،حەزلەخوێندنەوەیڕازونهێنیەکانیکیژێکیتەمەنس����ێزدە

ساڵەناکات."
"ئانفرانک"لەس����اڵی1942هاوڕێلەگ����ەڵبنەماڵەکەیکەجوولەکەبوون
وهەروەهاچوارجوولەکەیتر،لەترسیئەوەیکەبەدەستیسەربازەکانی
ئەرتەشیهیتلێردەسبەسەرنەبن،لەشوێنێکدا،خۆیانشاردەوە.بەاڵمدوای
تێپەڕبوونیدووس����اڵ،لەس����اڵی1944،واتالەکۆتاییس����اڵەکانیدەسەاڵتی
فاشیزمیهیلتێر،شوێنەکەیانلەقاودراوقۆڵبەستکران.لەماوەیئەمدوو
س����اڵەدائەمکیژۆڵ����ەکەمتەمەنە،لەدەفتەریڕۆژانەیخۆیدادەس����تیکرد
بەنووس����ینەوەیرەنجنامەکانیخ����ۆیوبنەماڵەکەیوهاوڕێیانیان.ئەوانلە
ژێ����رش����یروانیەکدادەژی����انولەناوترسودڵەڕاوک����ێوخەفەت،بیریانلە

نمونەیەک لەو کچانەی 
کە بوونە قووربانی فاشیسم
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داهاتوویەک����یڵێڵوتاریکدەکردەوە."ئانفرانک"وبنەمالەکەیلەش����وێنێک
داخۆی����انحەش����اردابووکەئەمش����وێنەبەخانوویرەنجن����اویلێبرا.ئەم
کیژۆڵەیەکەئەوکاتتەنیاس����ێزدەس����الیتەمەنبوو،ب����ەقەڵەمێکیبەهێزی
ئەدەبیدەس����تیکردبەگێڕانەوەیڕووداوەکانوبەجۆرێکژیاننامەیخۆی
وکەس����انیدەوروبەریگێڕایەوە.ئان،ئەمنامانەزۆرتبۆدۆس����تێکیخەیاڵی

خۆیبەناوی"کیتی"دەنووسی.
"ئ����انلوئیسماریفرانک"،لەش����اریفرانکفۆرتیئاڵمانلەدایکبووە.ئان،
دوویەمی����نکچ����ی"ئێدیت"و"ئۆتۆ"بوو.لەس����اڵی1934،بنەماڵەکەیبەهیوای
ڕزگاربوونلەزوڵموستەمیئاڵمانیەکانیالیەنگریهیتلێر،خۆیانگەیاندووەتە
ش����اری"ئامس����تردام"یهۆلەندولەمش����ارەئۆتۆ،دەستیکردووەبەچاندنو
فرۆشتنیگیاوبۆن،بەژنانیخاوەنپارەوزەنگینیئالمانی.کاتێکلەساڵی
1940ئەرتەش����یهیتلێرشاریئامستردامیداگیرکرد،"ئۆتۆفرانک"لەهەوڵی
ئ����ەوەداب����ووکەبەهێمنیوبەب����ێئەوەیکەسبزانێت،لەگ����ەڵبنەماڵەکەی

شوێنیژیانیخۆیانبگۆڕنولەشوێنێکیترخۆیانحەشاربدەن.
ل����ەمانگ����یجوالیس����اڵی1942خوش����کەگەورەی"ئ����ان"بەن����اوی"مارگۆ"
نامەیەکیپێگەیش����توبەگوێرەیئەمنامەی����ەپێیانراگەیاندبووکەهەرچی
زووت����ر،بەه����ۆیئەوەیکەجوولەکەیە،پێویس����تەخۆیرادەس����تیهێزەکانی
ئاڵمانیبکاتوئەوانیشبۆش����وێنێکیتردووریبخەنەوە.دوابەدوایئەمە
هەمووبنەماڵەخۆیانلەژێرشیروانیبینایەکیگەورەداشاردەوە.ئەمشوێنە
لەراس����تیداشێروانیئەنبارێکیس����ێقاتیبوو.لەمنێوەدابنەماڵەیکەسێک
بەناوی"وانپێلس����ۆس"وکوڕەکەیانبەناوی"پیتێر"وددانس����ازێکبەناوی
"پۆففێر"،بۆماوەیدووس����ااڵنلەهەمانش����وێن،لەگەڵیانداژیان.ئەمتاقمە
مرۆڤ����ەتەنیابەڕێگایرادیۆئ����اگاداریڕووداوەکانیجیهان����یدەرەوەبوون.
رادیۆیەککەزۆرترش����ەوانەوزۆربەبێدەنگیگوێیانلێدەگرت.خۆراک
وپۆش����اکیانزۆرس����ادەبوو.یەکێکلەکارمەندەکانیپێشوویدوکانیئۆتۆ،
تەنیاکەسێکبووکەئاگایلەمکەسانەبوو.ئەمکارمەندەهەموورۆژێوبە
نهێنیئاوونانیبۆدەبردنوبەکۆپینیدەسکرد،بڕەنانوخۆراکیمانگانەی
ب����ۆوەردەگرتن.ئ����ەوانلەناوزیندانێکدابوونک����ەزیندانەوانینەبووبەاڵم،

هاوکاتهیچڕێگایەکیانبۆهەاڵتنودەربازبووننەدەزانی.
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ل����ەهەلومەرجێک����یب����ەمج����ۆرەدابووکە"ئ����انفرانک"،ئەمرەوش����ەتاڵو
ناخۆش����ەتەوسیفدەکات.دەفتەریبچکۆاڵنەیبیرەوەریەکانیئان،دەفتەرێکە
ل����ەگێڕانەوەکان����یپ����ڕلەئێشوژانوبەدبەختیوئ����ازار."ئانفرانک"کەلەو
تەمەنەداتازەخەریکەپێدەگات،بەسادەییباسیلەمەیلەجنسیەکانیخۆیشی
کردووەوراس����تگۆیانەئەوەیبەزەینیداهاتووەنووس����یویەتی.ئان،باسلە
هەس����تیخوشکایەتیخۆیبۆخوش����کەگەورەکەی"مارگۆ"دەکاتکەکچێکی
ش����یرینەبەالمجاروب����ارەپرتەوبۆڵەیدێت.باسلەدڵئێش����ەکانوتووڕەیی
خۆیلەدایکیدەکاتوهەروەهامتمانەیخۆیبەباوکیدەگێڕێتەوەکەلەم

دەفتەرچەیەداناوی"پیم"واتاناویسەگێکیبنەماڵەییلەسەرداناوە.
نووس����ەریبەناوبان����گ"جودی����ەتترومەن"لەب����ارەی"ئانفران����ک"ەوەبەم

جۆرەینووسیوە:
"ئانفرانکنووسەرێکیزۆربەتوانا،زیرەکوڕووراستبووکەخۆیلە

شێوازینووسینیدەسکردوساختەکارانەیهێندێکالودەپاراست."
لەمانگیئاگۆستیساڵی1944،
پۆلیس����یفاشیس����تینازیشوێنی
خۆش����اردنەوەیئەوان����یدیت����ەوە.
ش����یمانەدەکرێکەئەمکەسانەبە
هۆیکەسێککەلەئەنبارەکەکاری
ک����ردووەلق����اودرابێن.ل����ەڕۆژی
چواریئاگۆست،هێزەکانیپۆلیس
هێرشیانکردەئەمحەشارگەیەو

هەموویاندەسبەسەرکردن.
هێزەکانیپۆلیسیئاڵمان،وێڕای
پشکینیهەمووژوورەکە،جانتای
"ئ����انفرانک"یانبەت����اڵکردکەلە

ن����اویدادەفتەرچ����ەیبچکۆاڵنەیهەبوو.ئەمدەفتەرچەیەلەمش����وێنەبەجێ
ما...

هەفتەی����ەکدوات����ر"مییپگیز"کەیەکێکبوولەوکەس����انەیکەئاگایلەم
بنەماڵەیئانوهاوڕێیانیئەوانبوو،دەچێتەش����وێنیخۆش����اردنەوەیئەوان.
ب����ەاڵمل����ەجیاتیبنەماڵەیئانوهاوڕێیانی،ئەنبارێکیبەتاڵدەبینێت.لەمنێوە
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داچاویبەمدەفتەرچەیەدەکەوێتکەلەگۆشەیەکیئەنبارەکەلەسەرزەوی
کەوتب����وو.کاتێکالپەرەکانیئەمدەفتەرچ����ەبچکۆاڵنەیەهەڵدەداتەوە،تێدەگات
کەئیترچاویبە"ئانفرانک"وبنەماڵەکەیوهاوڕێیانیناکەوێتەوەوهەست
ب����ەوەدەکاتکەپێویس����تەئەمدەفتەرچەیەوەک����وبەڵگەیەکلەبیرەوەریەکانی

ئەمبنەماڵەیەوبەتایبەت"ئانفرانک"بپارێزێت.
بنەماڵ����ەی"فران����ک"،بنەماڵ����ەی"پۆلس����ێس"وددانس����از"پۆففێ����ر"،بۆماوەی
مانگێکلەناویەکێکلەئۆردوگاکانیئاڵمانراگیرانودواتریشبۆئۆردوگای

سووتاندنیمرۆڤەکانلە"ئاوشویتس"دووردەخرێنەوە.
  

ژنێک����یئاڵمانیکەلەزیندانیئاڵمانی����ەکانڕزگاریبووەوماوەیەکلەگەڵ
"ئ����انفران����ک"وبنەماڵەکەیبووە،لەوتووێژێ����کدابەمجۆرەباسلەترسو

دڵەڕاوکێیئەمکچەنووسەرەکەمتەمەنەدەکات:
"ئ����انفران����ک،چاویب����ەهەمووئەم
کارەس����اتوڕووداوان����ەک����ەوتکەبە
سەرخەڵکوهاوڕێیانوبنەماڵەکەیو
خۆیداهات....لەمێژبووکەئیترئێمە
چاوەکانمانهێزیبینینینەمابوو...ئەم
کچ����ەت����ادواترینکاتەکان����یژیانیهەر
گری����اوگریاوفرمێس����کیهەڵوەراندن.
گەلۆئێ����وەدەتواننبیهێنن����ەبەرچاوی
خۆت����انکەئێمەخۆمانئەوەندەگریابووینکەئیترفرمێس����کلەچاوەکانمان

داویشکببوو؟!"
"ئانفرانک"وخوشکەکەیواتا"مارگۆ"یانلەپاییزیساڵی1944بۆ"بێرگێن
بێلسێن"دوورخستەوە.ساڵیکدواترولەوەرزیبەهاردابووکەهەردوکیان،
بەهۆکارینەخۆش����ی"تیفوس"کەلەناوئۆردوگاکەداباڵوببوویەوە،ژیانیان
لەدەس����تدا.بەمجۆرە"ئانفرانک"،لەتەمەنپازدەس����اڵەییداژیانیبەخت
ک����رد،ل����ەکاتێکداک����ەتەنی����ادەفتەرچەیەکیلێب����ەجێم����ا.دەفتەرچەیەکكە
خ����ۆی)ئان(ب����ڕواینەدەکردڕۆژێکببێتەهۆیمان����ەوەییادوبیرەوەریو
پێش����اندەریهەس����توتواناکانیئەدەبیئەوبێ����ت.دەفتەرچەیەککەهاوکات
بەش����ێکەلەمێژوویڕەنجیمرۆڤایەتی.مێژوویەکلەخوێنوس����تەموئازار
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کەدەسەاڵتدارانیپیاولەپێناووەدەستهێنانیدەسەاڵتیزۆرتروتەماح،بۆ
ئانفرانکومیلیۆنانکەسیدیکەیانسازکرد.مێژوویتاڵیشەڕوکوشتار
وئاوارەییوئەشکەنجەوزیندانودوورخستنەوەومردنبەنەخۆشی...

ل����ەبنەماڵ����ەی"فرانک"تەنی����اباوکیانبووکەلەدوایکۆتاییهاتنیش����ەڕی
جیهانیدوویەمزیندووما.هەموویانمردنو"ئۆتۆفرانک"لەکاتیگەڕانەوەی
بۆئامستردام،تووشیئەمکەسەهاتکەدەفتەرچەبچکۆاڵنەکەیکیژۆڵەکەی
ب����ۆراگرتب����وو.دواترلەس����اڵی1947ئەمدەفتەرچەیەلەژێ����رناوی"خانووی

رەنج"باڵوکرایەوە.
دەقیئەوکتێبەلەساڵی1953لەواڵتیئامریکابەسەردێڕی"بیرەوەریەکانی
کیژۆڵەی����ەک"ب����اڵوکراوەتەوە.ئەمبیرەوەریانەبەش����ێوەیکتێبلەئاس����تێکی
بەرب����اڵودافرۆش����رانوکاریگەریەکیزۆریانلەس����ەرخوێن����ەرانهەبووبە
جۆرێ����ککەهەم����انکتێببۆجاریدووی����ەموبەهەژمارێکیزۆرلەس����اڵی
1995ب����اڵوکرای����ەوە.کتێب����یبیرەوەریەکانی"ئ����انفرانک"،تائێس����تابەدەیان
زمان����یجۆراوجۆرلەجیهانداوەرگێڕدراوەتەوە.هاوکاتچەندینش����انۆنامە
وفیلمیلەڕووسازکراوە."ئانفرانک"جیالەمبیرەوەریانە،چەندینچیرۆک
وبابەتینووس����یوەکەئەمبەرهەمانەشلەس����اڵی1957لەواڵتیهۆلەندباڵو

کراونەتەوە.
"ئانفرانک"،وێڕایگێڕانەوەیئەمبەدبەختیانەیکەبەرسەریانهاتووە،لە

دواتریننووسینەکانیڕۆژانەیخۆیدا،بەمجۆرەینووسیوە:
"...س����ەڕەڕایهەمووش����تێک،لەسەرئەوبڕوایەمکەمرۆڤەکانلەدەرۆن

داخاوەنیدڵێکیباشومێهرەبانن...!"
ئ����ەمج����ۆرەتێڕوانین����ەیکچێکیک����ەمتەمەنیقەڵەمبەدەس����تک����ەوەکوو
گواڵڵەیەکژیانیپەڕپەڕبوو،دەبێببێتەمایەیشەرمبۆئەوکەسانەیکەتا
ئێستاکۆمەڵکوژیەکانیلەوێنەی"هۆلۆکۆست"رەتدەکەنەوەیانیشهاندەری
کوشتوکوشتاروخوێنڕشتنیمرۆڤەکاننلەجیهاندا.لەمنێوەدائاشکرا
بووەکەئەوەیسەرکەوت،نەکچەکوتەقەمەنیوئەرتەشەکان،بەڵکووئەم
وش����ەس����ادەوپاکانەنکەلەکانیاویزواڵڵیدەرۆنیکیژۆلەیەکیوەک"ئان

فرانک"هەڵقوواڵون.
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فریدا کالۆ
Frida Kahlo
1907- 1954
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"فریداکالۆ"لەڕوانگەیزۆرکەس����انگەورەتریننیگارکێش����یمێکزیکولە
ڕوانگەیزۆرکەس����یدیکەشوەکوژن،گەورەتریننیگارکێش����یژنەلەواڵتی
مێکزی����ک.هونەری"فریداکالۆ"هونەرێکیتایبەتی����ە،چوونکەزۆربەیکاتەکان
خەریکیکێش����انەوەینیگاریکەس����ێکیتایبەتیبووەک����ەئەویشبەخۆیەتی.

کالۆلەمپێوەندیەداگوتویەتی:
"مننیگاریڕووخس����اریخۆمدەکێشمەوە،چوونکەزۆربەی
کات����ەکانب����ەتەنیام.ه����اوکاتمنخۆملەهەمووکەس����ێکیتر

باشتردەناسم."
"فری����داکال����ۆ"بەکێش����انەوەیخۆیوبەس����ازکردنیڕووخس����ارگەلێککە
وەکووفریدایدوویەمپێناس����ەدەکرێن،هاوکاتلەگەڵنیش����اندانیهەس����تی
دەرۆن����ی،ئێشوئازارەکانیناودڵی،لەڕووخس����ارینیگارەکانیدا،هێناوەتە

بەرچاو.
سەرچاوەیس����ەرەکیئێشوئازارەکانیدەرۆنیفریدا،هاوسەرەکەیواتا

گەورەترین نیگارکێشی ژن لە مێکزیک
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"دیۆگۆریۆرا"بووکەئەویشنیگارکێشێکیمارکسیستبوو.دیۆگۆلەبارەی
فریداداگوتویەتی:

"فری����دالەمێژوویهون����ەردا،نموونەینیگارکێش����ێکیتایبەتە
کەس����ینگودڵیخۆیهەڵدڕیوەتاراستیەکانیهەستیخۆی

ئاشکرابکات."
"فری����داکالۆ"لەش����اری"مێکزیکۆ"،لەخانوویەکیش����ینینزیکلەبنەوشکە
وەک"خانوویش����ین"ناوبانگیدەرکردبوو،ل����ەدایکبووە.فریدایەکێکبووە
لەپێنجمنداڵەکانیوێنەگرونیگارکێش����ێکیپڕۆفێش����ناڵبەناوی"گیلێر"کەبە
رەگەزجوولەکەبووکەباپیرانیلەواڵتی"ئۆس����تریخ"ەوەهاتبوون.دایکیش����ی
واتا"ماتیلدا"بەئایینمەس����یحیوبەرەگەزنیوەس����پانیاییونیوەسورپێست

بوو.
لەگەڵئەوەشداکەفریدالەلەساڵی1907لەدایکبووە،بەاڵمهەمووکاتێک
رایدەگەیاندکەئەولەدایکبوویساڵی
1910یە.شیمانەدەکرێکەئەمکارەی
ب����ەئانقەس����توبەهۆیئ����ەوەکردووە
کەلەمس����اڵەدا،شۆڕشێکیبەرباڵولە

واڵتەکەیبەڕێوەچوو.
یەکێ����کل����ەنووس����ەرانیژیاننام����ەی
"فری����داکالۆ"،باسلەوەدەکاتکەفریدا
ب����ەگیانودڵوبەڕێگایهونەرەکەی،
پش����تیوانیلەشۆڕش����یخەڵک����یواڵتی
مێکزیککردووە.ئەمپشتیوانیەتەنانەت
لەش����ێوازیدیکۆراسیۆنیماڵ،جۆری
جلوب����ەرگوهەڵس����وکەوتیئ����ەمژن����ە

هونەرمەندەدابەڕوونیبیندراوە.
ل����ەکۆتاییس����اڵەکانی1920،فریدابەتەواویکۆمۆنیس����تێکیتوندڕەوبوو.
فری����دا،زۆرلەژێرکاریگەریخۆشەویس����تەکەیواتا"دیۆگ����ۆریۆرا"دابووە.
نیگارکێ����شل����ەنیگارەکان����یداڕەخنەیلەسیس����تەمیکاپیتالیس����تیدەگرێو
ب����ۆوێنەبەچاوێکیرەخنەگرانەوەش����اری"نیۆیۆرک"ل����ەقۆناغەکانیقەیرانی

ئابووریدادەخاتەبەرچاو.
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"فریداکالۆ"نەکتەنیانیگارکێش،بەڵکووالوێکیپڕهەس����تبووکەتوانایی
نووس����ینیهەبوو.هەموەکوونووسەروهەمیشوەکووخوێندکارێکیزانکۆ،

هەستیئاگرینیدەرۆنیخۆیهێناوەتەزمان.
ل����ەس����اڵی1925کاتێکبەئوتوبوسل����ەخوێندنگابەرەوم����اڵدەچوویەوە،
ئوتوبوس����ەکەیانتووش����یپێکدادانێ����که����اتوزۆربەیسەرنش����ینەکانیئەم
ئوتوبوس����ەوبەتایبەتیشزیادترلەهەموویانفریدا،بەگرانیبرینداربوون.

لەگەڵئەوەشداکەفریدالەمردنرزگار
ب����وو،ب����ەاڵمبەهۆیئ����ەمزەربەیەیکە
پێ����یکەوت،بەدرێژای����یتەمەنیئازاری
چێش����توکاریگەریەکان����یئەمڕووداوە

لەجەستەیدابەردەوامبوو.
ل����ەوماوەیەداکەب����ەهۆیڕووداوی
خۆپێکدادانیئۆتوبوسلەماڵێکەوتبوو،
دەس����تیکردبەنیگارکێشیوهەوڵیدا
ک����ەبەوڕێگایەهەمکاتدەربازبکاتو
هەمیشهێندێکپووڵوپارەوەدەس����ت
بێنێت.لەگەڵئەوەشداکەهەمووکاتێک
حەزیلەتەماشاکردنیوێنەکانیکتێبی
منداالنهەبوو،بەاڵمهەرگیزبەدرێژایی

تەمەن����ی،جی����الەخوولێکیکورتخای����ەنلەالیەن"فێرنان����دۆفێرناندێز"هەرگیز
پەروەردەیەک����یتەواویلەس����ەرچۆنیەتینیگارکێش����اننەدیتبوو.فێرناندۆتا
رادەیەکفێریکردبووکەچۆننیگاربکێشێتەوەوپێشیگوتبووکە"فریداکالۆ"
تواناییومایەینیگارکێش����انەوەیهەیەوئەگەربەردەوامبێتنیگارکێش����ێکی
زۆرچاک����یل����ێدەردێت.فریدال����ەیەکەمیننیگارەکانیدا،بەڕوونینیش����انی
داوەکەلەژێرکاریگەریش����ێوازی"کوبیس����م"وهەروەهاشێوەینیگارکێشی

کەسێکەبەناوی"ئادۆڵفۆبێستمۆگار".
یەکەمینپۆرترەکە"فریداکالۆ"لەڕووخساریخۆیکێشاوە،لەساڵی1926 
دابوو.فریدادرێژەیبەنیگارکێش����یداوهێندێکجاربەش����ێوازیرێئالیستی
وهێندێکجاریشبەش����یوازیسوررێئالیس����تی،نیگاریبەرهەمدەهێنان.لەم
نێ����وەداگەلێ����کتابڵۆیبەنرخیبەرهەمهێنانکەناویبەش����ێکلەمتابڵۆیانە
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بەمجۆرەیە:"ڕووخس����اریدیۆگۆریۆرا،ملوانکەیەکلەخانوو،کاسەسەرێک
ل����ەناوەراس����تیناوچاوان،هێم����ایبیرکردنەوەلەبارەیم����ردن،مەیمونەکانی
دەستەمۆیفریدا"،هەروەهاتابڵۆی"ستونیتێکشکاو"کەپێشاندەریستوونێکی

پۆاڵیینەلەناوجەستەیڕووتیخۆیداولەساڵی1942کێشابوویەوە.
فری����دالەس����اڵی1928چەندنموونەیەکلەتابڵۆکانیخۆینیش����انی"دیۆگۆ
ریۆرا"دەداتودیۆگۆبەبیبینیئەمتابڵۆیانەس����ەریس����ووڕدەمێنێتوهانی
دەداتکەزیادتروزیادترلەجاراندرێژەبەنیگارکێشانەوەبدات.دیۆگۆ،نە
تەنی����ائەوین����دارینیگارەکانیفریدا،بەڵکووئەوینداریخۆیش����یبوو.ئەوانلە
س����اڵی1929زەماوەندیانکرد.بەاڵمئەمزەماوەندەگەلێکجارانبەهۆکاری
ب����ێوەفاییەکانیدیۆگۆیهاوس����ەریفریدا،تووش����یکێش����ەوب����ەزمدەهات.
هەڵبەتقسەوباس����یئ����ەوەشهەبووکەگۆیاخودی"فری����داکالۆ"ش،هێندێک
سەروسڕوپێوەندینهێنیئەویندارانەیلەگەڵهێندێککەسهەبووەکەلە
ناویاندادەکرێئاماژەبەپەیکەرەساز
"ئیزامۆنێگۆش����ی"وهەروەهایەکێکلە
ڕیبەران����یجوواڵنەوەیسۆسیالیس����تی
ڕووسیبەناوی"لێئۆترۆتێسکی"بکەین
کەلەڕووس����یەبۆواڵتیمێکزیکدوور
خرابۆوەودواتریشبەڕێگایدۆس����ت
وپێوەندیەکان����یس����تالینتێ����ڕۆڕک����را.
هەم����ووئەمانەبووب����ەهۆیئەوەیکە
فریداوهاوس����ەرەکەیچەندینجارلە
یەکترجوداببنەوەودیسانیەکبگرنەوە

ودیسانجوداببنەوە.
دەگووترێکەخاڵێکیدیکەیناکۆکی
ئ����ەمژنومێردەلەس����ەرئەوەبووکە
فریدامنداڵینەدەبوو.هەس����تیژنانەیفریدابۆمنداڵومنداڵداربوونلەزۆر
یەکلەتابڵۆکانیلەوێنەی"لەدایکبوونیمن"بەرهەمیس����اڵی1933،"منو
دایانەکەم"بەرهەمیس����اڵی1937و"منوبووکەچینیەکانم"،بەرهەمیس����اڵی

1937،بەڕوونیدەبیندرێت.
یەکێ����کلەنووس����ەرانبەناوی"ئان����دێبرۆتۆن"لەڕۆژانام����ەی"لۆمۆند"لە
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ساڵی1938،نیگارەکانیئەمژنەمێکزیکیەیبەنیگارگەلێکیزۆرجوانوشاز
ناسیوەوفریداشیبەدەسماڵێکلەگوڵوەسفکردووەکەلەدەوریبۆمبێک
ئااڵوە.س����ەڕەڕایهەمووئەمانەتاس����اڵی1953،واتاس����اڵیکب����ەرلەمردنی
هونەرمەند،هیچجۆرەپێشانگایەکیگەورەلەنیگارەکانی"فریداکالۆ"لەواڵتی
مێکزی����کبەڕێ����وەنەچوو.ئەوەشلەکاتێکدابووکەفریدابەس����ەختینەخۆش
کەوتوتەنانەتبەهۆیبڕینەوەیالقیراس����تیبەهۆینەخۆش����ی،ئازاری
دەچێژا.نەخۆشیفریداجارلەگەڵجارزیادترپەرەیدەستاندتائەوەیکەلە
ڕۆژیسیزدەیجونیساڵی1954،مەرگباڵیبەسەرچاوەکانیوردبینانەی

ئەمهونەرمەندەهەستناسکەداکێشا.
بەگش����تیفریدانزیکەیدووس����ەتتابڵۆیبەرهەمهێنانکەبەتابڵۆکانی،
هەس����توجیهان����یدەرۆنیخۆیدەخاتەبەرچ����اوولەهەمانكاتداتابڵۆکانی
هاندەداتکەخۆیانلەکەسایەتیئەووتابڵۆکانیدابدۆزنەوەولەدەرۆنی

خۆیانداقووڵببنەوە.
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کلێئۆپاترا
69ی بەر لە زایین تا 30 بەر لە زایین

Cleopatra
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ئ����ەوژن����ەیکەتەواویئیمپراتۆریایڕۆملێیدەترس����ان"کلێئ����ۆپاترا"بوو.
"کلێئ����ۆپاترا"حەوتەمینش����اژنیواڵت����ی"ئیجێپت")میس����ریئەمڕۆکە(بووکە
ه����اوکاتوەکئاخری����نفێرعۆنیئیمپراتۆریای"بێتلێمۆس"یناس����راوەکەئەم
ئیمپراتۆریایەلەالیەنیونانیەکانەوەبنیاننرابوو.ئەمژنە،هەموەکووقارەمان

وهەمیشوەکووژنێکیئەفسانەییلەمێژووداناوبانگیهەیە.
لەگەڵئەوەشداکەهێندێکنیگارڕووخساری"کلێئۆپاترا"وەکژنێکیزۆر
جوانودڵڕفێننیش����اندەدەنوهاوکاتسیمای"کلێئۆپاترا"لەوفیلمانەشدا
کەلەس����ەریس����ازکراون،زۆرجوانوسەرنجراکێش����ە،بەاڵمدەگووترێکە
جوانیەکەیبەوئاس����تەشزۆرنەبووە.ئەوەیک����ە"کلێئۆپاترا"یزۆرتروەک
کەس����ێکیس����ەرنجراکێشلێکردووە،لەراستیکەس����ایەتیوتایبەتمەندیەکانی
ئەون.نووس����ەرێکیژیاننامەی"کلێئۆپاترا"بەناوی"جولیاسامسۆن"ئاماژەی

بەوبابەتەکردووەوگوتویەتی:
"ئەوەلەتایبەتمەندیەکانیکەسایەتیکلیئۆپاترابووکەخەڵکی

ئەو خوداژنەی کە ئیمپراتۆریەکانی 
ڕۆژاوا و ڕۆژهەاڵتی وەلەرزە خستبوو
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فریودەداوبەرەوالیخۆیرادەکێشان."
ه����اوکاتب����ەتەواویڕووننییەکەئایا"کلێئۆپات����را"تێکەڵبەپێوەندیەکانی
بێپاسانەوەیجنسیوئەوینداریلەگەڵخەڵکانێکیزۆربووەیاننا،بەالم
دەگوترێکە"جولیۆسس����ێزار"پادش����اوئیمپراتۆریڕۆموهەروەها"مارک

ئانتۆنی"ئەوینداریبوون.
"کلێئۆپاترا"وەکووپادشایواڵتێککەسەردەمانێکیەکێکبووەلەواڵتانی
ه����ەرەبەهێزوپێش����کەوتوولەجیه����انکەدواترلەالی����ەنڕۆمیەکانەوەداگیر
ک����را،ن����ەکتەنیاوەکووخاوەنمڵکوواڵت،بەڵک����ووهاوکاتوەکوومرۆڤێک
کەخاوەنیهەس����تودڵە،هەلبژاردنیئەوین����داروگرتنەرێچكەیئەوینداری،
گرینگیتایبەتیهەبوو.ئەمخاتوونەبەهێزەبەهۆیخواستوداخوازەکانی
دڵی،دەورێکیکاریگەریلەس����ەرچارەنووس����یدەسەاڵتیئیمپراتۆریایڕۆم

هەبوو.
"کلێئ����ۆپات����را"بەخ����ۆییەکێکبووەل����ەنەوەکانییەکێکل����ەفەرماندەکانی
س����پای"ئالێکساندێریماکادۆنی"بەناوی"سوتێر"کەدوایداگیرکردنیواڵتی
"ئیجێپت"ولەدوایمردنیئالێکساندێرلەساڵی323یبەرلەزایین،دەسەاڵتی

واڵتی"ئیجێپت"یگرتبووەدەست.
لەسەردەمیمنداڵیدا،"کلێئۆپاترا"بەچاویخۆیشەڕوناکۆکیەکانینێوان
باوکیوخوش����کەگەورەکەیبەچاوبینیکەلەس����ەردەس����ەاڵتوبەدەست
گرتن����یجێگەوپێگەیپادش����ایەتیبەش����ەڕدەهاتن."ئۆلیتێ����س"یباوکی،بە
هاوکاریویارمەتیماددیڕۆمیەکانوبەتایبەتیشبەیارمەتیفەرماندەیەکی
شەڕیڕۆمیەکانبەناوی"مارکئانتۆنی"،لەمشەڕەداسەرکەوتنیوەدەست

هێناودەسهەالتیگرتەدەست.
"ئۆلیتێس"لەس����اڵی52یبەرلەزایینمردوبەپێیوەس����یەتنامەیەککە
لەپاش����ەخۆیبەجێیهێشتبوو،دەسەاڵتوئەرکیپادشایەتیبەکچەکەی
واتا"کلێئۆپاترا"دەگەیش����ت.جیالەکلێئۆ،لەموەسیەتنامەیەدائاماژەبەناوی
زڕبرایەکیتەمەندەس����اڵەو"بێتلیمۆس"یسێزدەیەم،هاوسەری"کلێئۆپاترا"

بۆئەمئەرکەکرابوو.
ش����ووڕایدیاریکردنیجێگریپادش����ا،دەبوایەلەمسێکەسەیکەناویان
لەوەس����یەتنامەکەداهاتووەکەس����ێکبۆپادشایەتیهەلبژێرن.لەمنێوەدابوو
کەشانس����یهاوسەری"کلێئۆپاترا"،واتا"بێتلیمۆس"یسێزدەیەملەهەموویان
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زیادتربوو.ئەمش����ووڕایەشبەکردەوەولەکۆبوونەوەیەکداپشتیوانیانلە
هاوسەری"کلێئۆپاترا"دەکردوئەمەشبەوواتایەبووکەمەترسیلەدەست
دانیهێزیهاتبووەپێش.هەربۆیە"کلێئۆپاترا"بەناچارشاری"ئالێکساندریا"ی
ب����ەرەو"ئەش����کەلۆن"بەجێهێش����ت.ئەمەش����ارێکبووکەلەق����ەراغدەریاو
ل����ەباکوری"غ����ەززە"هەڵکەوتبوو.ل����ەوێبووکە"کلێئۆپاترا"ئەرتەش����ێکی
ش����ەڕکەریپێکهێناولەدژیهاوس����ەرەکەیکەخۆیب����ەجیگریفێرعۆنی
پێش����ووواتاباوک����ی"کلێئۆپاترا"راگەیاندبوو،ش����ەڕیراگەیاند."بێتلیمۆس"ی
سێزدەیەمهێرشیکردەسەرشاری"ئەشکەلۆن"،بەاڵملەمشەڕەداتێکشکاو

پاشەکشەیکرد.ئەمەشیەکەمینسەرکەوتنی"کلێئۆپاترا"بوو.
لەوکاتەداواتالەساڵی48یبەرلەزایین،ئیمپراتۆریڕۆم،"ژولیۆسسێزار"
گەیش����تەش����اری"ئالێکس����اندریا".لەراس����تیداهێندێکلەرۆمیەکانالیەنگری
ئەوەبوونکەدەسەاڵتێکیهاوبەشیپادشایەتیواتا"هاوپادشایەتی"لەنێوان
"کلێئ����ۆپاترا"وهاوس����ەرەکەیداس����ازبێ����تولەالیەکیدیک����ەشژمارەیەک
ڕۆمیلەدژایەتیوس����ەرهەڵدانی"ئیجێپتیەکان"لەبەرامبەرئیمپراتۆریایڕۆم
نیگ����ەرانب����وونوبۆکۆتاییهێنانبەوکێش����انەوڕێککەوتن،س����ێزاریڕۆم
خۆیگەیاندبووەئەمشارە.هاوکاتواڵتی"ئیجێپت"هەمدەوڵەمەندوزەنگین
ب����وو،هەمیشبەئیمپراتۆریایرۆمقەرزداربوو.س����ێزارکەبەردەواملەگەڵ
واڵتانیدیکەلەشەڕدابوو،پێویستیبەپارەوپووڵهەبوو."ژولیۆسسێزار"
نامەیەک����یب����ۆ"کلێئۆپاترا"ناردوداوایلێکردکەب����ۆچاوپێکەوتنلەگەڵیدا
بچێتەالی.مێژوونووس����یبەناوبانگ"پلۆتارێک"لەمپێوەندیەدادەنووس����ێت
ک����ەگۆی����ابۆئەنجامدانیئەمچاوپێکەوتنە،"کلێئ����ۆپاترا"یانلەناوتەونێکدا
پێچایەوەوبەمجۆرەشاربەشاروگوندبەگوندبەبێئەوەیکەسەربازانی

ئێجێپتیئاگایانلێیبێت،تاکوالیژولیۆسسێزاربردرا.
س����ێزارک����ەبەخۆیش����یلەگەڵهاوس����ەری"کلێئ����ۆپاترا"بەش����ەڕهاتبوو،
ئەرتەش����ی"بێتلیمۆس"یتێکش����کاندوبێتلیمۆسیسێزدەیەمکەلەترسیگیانی

خۆیهەڵدەهات،لەناودەریاداخنکا.
ژولیۆسسێزار،لەفەرمانێکدارایگەیاندکە"کلێئۆپاترا"وبرایەکیبچووکی
کەتەنیادوازدەس����اڵیتەمەنبوو،هاوڕیلەگەڵمێردەتازەکەی"کلێئۆپاترا"
ب����ەن����اوی"بێتلیمۆس"یچاردەیەم،س����ێبەس����ێئەرک����یبەڕێوەبردنیواڵتی
ئیجێپتوپادش����ایەتیانپێدەس����پێردرێت.ئەوەلەکاتێکدابووکەژولیۆسبە
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خۆیئەوینداری"کلێئۆپاترا"ببوو.کلێئۆپاتراوسێزاربەهۆیپێوەندینهێنی
ئەویندارانە،کوڕێکیانبووبەناوی"سێزاریۆن".دەگووترێکەژولیۆسسێزار
و"کلێئۆپاترا"تاکاتیکوژرانیس����ێزارلەس����اڵیچلوچواریبەرلەزایین،

هەروائەویندارییەکترمانەوەوبەیەکەوەپێوەندیانهەبووە.
دوابەدوایمردنیژولیۆسسێزار،"کلێئۆپاترا"زۆرلەوەدەترساکەبەهۆی
کوژرانیسێزار،گەلێککەسبیانهەوێتکەئەووتەنانەتکوڕەهاوبەشەکەی
خۆیوس����ێزارلەناوبەرن.ئەمەش����ەڕیوەدەستهێنانیتاجیپاشایەتیو
دەسەاڵتبووکەهەمووکەسیلەیەکتردەخستەگومانوتەنانەتخوشکو
براوهاوس����ەریشلەوەهاکاتێکداجێگەیمتمانەییەکترنەبوون."برۆتۆس"
و"کاس����یۆس"کەپالنیکوش����تنی"ژولیۆسس����ێزار"یانداڕش����تبوو،لەرۆم
هەاڵتبوونوهەوڵیاندەدائەرتەشێکبۆبەرەنگاریکردنلەبەرامبەر"مارک

ئانتۆنی"و"ئۆکتاویان"یخوشکەزایسێزار،ئامادەبکەن.
لەمنێوەدا"کلێئۆپاترا"داوایلەهێزەکانیئەرتەش����یرۆمکردکەهێندێک
هێ����زییارمەت����یبۆپش����تیوانیک����ردنلە"دۆالبێ����ال"بنێرنکەیەکێ����کبوولە
حاکمانیوەفاداربەژولیۆسس����ێزارلەهەرێمیسوریەیئەمڕۆکە."دوالبێال"
لەدژی"کاس����یۆس"ش����ەڕیدەکردکەدژبەریسێزاربوو.لەمشەڕەدا"دۆال
بێال"بەس����ەختیتێکدەش����کێتودوایئەمەش"کاس����یۆس"یس����ەرکەوتوو،
تەم����احلەخاکیئێجێپتدەکات.کاس����یۆسداوایدانیب����اجوپارەیلە"کلێئۆ
پات����را"ک����رد،بەاڵم"کلێئ����ۆپاترا"ئەمداوای����ەیڕەتکردەوەول����ەبەرامبەردا
ویس����تیپش����تیوانیلە"مارکئانتۆنی"و"ئۆکتاویان"بکات.هەربۆیەلەس����اڵی
42یب����ەرل����ەزایینکەش����تیەکانیجەنگیخۆیبەرەو"فیلیپ����ی"رەوانەکرد،
ب����ەاڵمل����ەڕێگەداتۆفانزەربەیلەکەش����تیەکانیداوبەناچاربەرەوئێجێپت
پاشەکشەیانکرد.هەرلەوکاتەدادووشەڕیگەورەلە"فیلیپی"ڕوویاندا
کەلەئەنجامدا"برۆتوس"و"کاس����یۆس"کوژرانودەس����ەاڵتیڕۆملەنێوان

"مارکئانتۆنی"،"ئۆکتاویان"و"لۆپیدۆس"دابەشکرا.
"م����ارکئانتۆن����ی"بیرل����ەوەدەکاتەوەکەهێ����رشبکاتەس����ەرئیمپراتۆریای
ساس����انیەکانلەکوردس����تانوئێرانیئەمڕۆکە.بۆجێبەجێکردنیئەمپالنە،
ب����ەرەوپێش����وازی"کلێئ����ۆپاترا"لەناوچەی"تارس����ۆس"وەڕێک����ەوتکەئەم
ناوچەیەئێس����تالەنزیکش����اریئادانا)لەنێوانباکوریکوردس����تانورۆمی
ک����ۆن،ل����ەخاکیتورکی����ایئەمڕۆک����ەدا(هەڵکەوتووە.بەوت����ەیمێژوونووس
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"پلۆتارێک"،مارکئانتۆنیبەسواریکەشتیەککەبەشێکیلەزێروبەگەلێک
نەقشونیگاریوردەکارانەوەس����ازکرابوو،هاوڕیلەگەڵئەرتەش����ەکەیو
بەدەیانوسەدانکەشتیشەڕ،بەرەوواڵتی"تارسۆس"وەڕێدەکەوێولە
الیەنش����اژنیواڵتیئیجێپت"کلێئۆپاترا"بەگەرمیپێشوازیلێدەکرێت.ئەم
دووکەس����ەبەدیتنییەکت����رئەویندارییەکدەبنوئ����ەمئەوینەهەتاکۆتایی

ژیانیانبەردەوامبووە.
لەس����اڵی36یبەرلەزایین،"مارک
ئانتۆن����ی"و"کلێئ����ۆپاترا"لەگ����ەڵیەکتر
زەماوەندیانکرد.ئەوەلەکاتێکدابووکە
مارکئانتۆنیچوارساڵپێشترولەگەڵ
خوش����کی"ئۆکتاویان"واتاخوش����کەزای
"ژولی����ۆسس����ێزار"زەماوەندیکردبوو
کەبەرهەمێکیسیاس����یزۆریش����یلەم

زەماوەندەوەدەستهێنابوو.
"کلێئۆپاترا"،مارکئانتۆنیبۆهێرش
کردنبۆسەرئیمپراتۆریایساسانیهان
داوبیریلەوەکردبۆوەکەلەئەگەری
س����ەرکەوتنیم����ارکئانتۆنیبەس����ەر
ئیمپراتۆریایساسانی،ئەوەدەسەاڵتی
خۆیشیزیادترپەرەدەستێنێت.ئامانجی
ئ����ەوانئەوەبووکەواڵتانیڕۆژهەاڵتی
بخەن����ەژێرڕکێفیخۆی����انودواتریش
دەسەاڵتیئەمهەرێمانەشبەمیراتبۆ
ڕۆڵەکانی����انبەجێبهێڵن.لەراس����تیدا
بەوتەی"سامس����ۆن"،ڕۆمیەکانلەهێز

ویەکیەتی"کلێئۆپاترا"و"مارکئانتۆنی"دەترسان.
کەسایەتی"کلێئۆپاترا"بەرادەیەکسەرنجراکێشوکاریگەربووکەمارک
ئانتۆن����یبەخێرای����یئەمداخوازەیپەس����ەندکردوب����ەرەوڕۆژهەاڵتوەڕێ
کەوت.بەاڵمئەمهێرشەهیچئاکامێکینەبوو.لەگەڵئەوەشداکە"کلێئۆپاترا"
گەلێکس����ەربازوکەرەس����تەیوەکهێزییارمەتیدەرلەگەڵ"مارکئانتۆنی"
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ب����ەرەوهەرێمەکانیساس����انیەکانرەوانەکرد،بەاڵملەئەنجامداشکەس����تیان
خ����واردوئەمەشبووبەهۆیتارادەیەکدڵس����اردبوونەوەی"کلێئۆپاترا"لە
مارکئانتۆنیلەبواریچەکداریدا.هەرچەندهەمووکاتێکخۆش����یویس����ت

وبەردەوامئەویندارییەکترمانەوە.
ج����اریدواتر"م����ارکئانتۆن����ی"بڕی����اڕیداگیرکردنیئەرمەنس����تاندەدات.
ل����ەمش����ەڕەدا"کلێئ����ۆپاترا"هاوڕێیەت����یدەکاتوتاقەراغڕووب����اریفراتلە
گەڵ����یدەڕوات.لەوێ"کلێئ����ۆپاترا"لەمارکئانتۆنیجی����ادەبێتەوەتاپەیمانی
یەکیەتیخۆیلەگەڵس����وڕیانیەکان)کەلەس����وریەحاک����مبوون(وهەروەها
دەوڵەتییەهودیە)کەلەئیسرائیلیئەمڕۆکەداجێگیربوون(دووبارەبکاتەوە.
دوابەدوایس����ەرکەوتنیئانتۆنیبەس����ەرئەرمەنی����ەکاندا،"کلێئۆپاترا"وەکو
ش����اژنیکیس����ەرکەوتووکەواڵتێکینوێکەوتووەتەناوجوگرافیایدەسەاڵتی
ئەو،دەگەڕێتەوەش����اری"ئالێکس����اندریا".لەوگەڕانەوەیەدابووکەفەرمانیدا
ش����انۆیەکیزۆرگەورەوپڕش����کۆیبۆبگێڕن.لەوش����انۆیەداکەناوی"پێ
بەخش����ین"بوو،"کلێئۆپاترا"وکوڕەکەیخۆیواتا"س����ێزاریۆن"وەکووش����ای
ش����ایانیجیهانناوزەدکرانوهاوکات"کلێئۆپاترا"دەسەاڵتداریەتیواڵتەکەی
خۆیلەناوس����ێکەسولەس����ێبەش����دادابەشکردکەبەش����ێکیانزنجیرە
چیاکان����یزاگ����رۆسوخاکیئیمپراتۆریایساسانیش����یدەگرت����ەوە.ئەوەشلە
کاتێکدابووکەئەمهەرێمانەهێش����تال����ەالیەن"کلێئۆپاترا"داگیرنەکرابوونو

خاوەنیاننەبوو.
بەاڵملەرۆم،جێگەوپێگەیمارکئانتۆنیوەکووکەس����ێککەبەش����ێوەی
هاوب����ەشلەگەڵ"کلێئۆپاترا"خەریکەبەس����ەرواڵتانیئاس����یاییداحکومەت
دەکات،وەک����ووجاراننەمابوو.ڕۆمی����ەکانئەمجارەیانوەکوونەیار،چاویان
ل����ەم����ارکئانتۆن����یدەکرد.ب����ەتایبەتیشخوش����کەزای"ژولیۆسس����ێزار"واتا
"ئۆکتاوی����ان"بەهۆیئەوەیکەمارکئانتۆنیخوش����کەکەیبەجێهێش����تبوو،
زۆرلێ����یت����ووڕەبوو.لەئەنجامداهەردووالیەنلەیەکتریهەڵپرینگانەوەو
ش����ەڕێکیدژوارلەنێوانئەرتەش����یمارکئانتۆنیوئۆکتاویانڕوویدا.ئەم

شەڕەلەساڵی31یبەرلەزایینولەناوچەی"ئاکتیۆم"بەڕێوەچوو.
دەگووت����رێک����ەئەگەرئانتۆنیگوێ����یلەپەندەکانی"کلێئۆپات����را"راگرتباکە
پێیگوتبوو"بەرلەوەیکەش����تیەکانیئۆکتاویانبگاتەئاکتیۆمهێرش����یانبکە
س����ەر"،بۆیهەبووکەلەمش����ەڕەداس����ەرکەوتبا،بەاڵممارکئانتۆنیواڵمی
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ئ����ەمپێش����نیارەینەدایەوەول����ەئەنجامداولەش����ەڕێکداکەلەق����ەراغدەریا
ولەس����ەرویش����کاییڕوویدا،مارکئانتۆنیشکەس����تیخوارد.لەمش����ەڕەدا
ئانتۆنیبەس����ەرتیژاییشمش����ێرەکەیخۆیداکەوتوبەگرانیبرینداربوو.
ب����ەاڵمبرینەکەیبەرادەیەکقوورسبووکەدەرم����اننەدەکرا.ئەمئەویندارە
لەباوەش����یخۆشەویس����تەکەیواتاش����اژنوخاتوونیهەرێمەکە"کلێئۆپاترا"

چاوەکانیبۆهەمیشەوێکنا.
"کلێئۆپاترا"لەکاتیش����ەڕەکەداخۆیدەگەیەنێتەپەناگەیەکوس����ەڕەڕای
ئ����ەوەیک����ەئۆکتاوی����انزۆرهەوڵیداکە"کلێئ����ۆپاترا"ب����ەزیندووییبگرێت،
بەاڵمهەوڵەکانیبێئاکاممانەوە،چوونکەئەمش����اژنەکەئامادەنەبووخۆی
بەدەس����تیدوژمنەوەبدات،بەژارێکیمەترسیدارکەلەناوسەوەتەیهەنجیر

داشاردبوویەوە،کۆتاییبەژیانیخۆیهێنا.
"ئۆکتاوی����ان"کەبەمردنی"مارکئانتۆن����ی"و"کلێئۆپاترا"کەیفخۆشبوو،
بەزەییبەمنداڵەگەورەکەیژولیوسس����ێزارواتا"سێزاریۆن"یشدانەهاتەوە
ک����ەه����اوکاتمنداڵی"کلێئۆپاترا"شبوو.بۆئەوەیکەن����ەکالەداهاتوودائەم
کوڕەبەتۆڵەیدایکیدەس����تبکاتبەس����ەرهەڵدان،لەجێدائەویش����یکوشت
ودوومنداڵەک����ەیدیک����ەی"کلێئۆپاترا"ش����یلەگەڵخۆیب����ردەڕۆمتالەالی

خوشکەکەیپەروەردەبکرێنوبەدابونەریتیڕۆمیخووبگرن.
بەگش����تیس����یمایئەمژنەلەمێژوودا،س����یمایەکیناس����راوە."کلێئۆپاترا"
جی����ال����ەوەیکەزۆرج����ارانوەک����ووخوداژنێکیئەوینوخۆشەویس����تیخۆ
دەنوێن����ێ،ه����اوکاتلەباریمێژووییش����ەوەدەردەکەوێتک����ەژنێکیزیرەکو
سیاس����ەتمەداروفەرماندەیەک����یبەتوانایش����ەڕبووە.ژنێ����ککەبووەمایەی
نیگەرانیدەسەاڵتدارانیئەرمەنی،ساسانیوڕۆمیومۆریخۆیلەمێژووی

سیاسیجیهانیسەردەمیخۆیدا.
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هێلێن کلێر
Helen Keller
1880- 1968
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"هێلێ����نکلێ����ر"،تەنیاه����ەژدەمانگ����یتەمەنبووک����ەبەهۆینەخۆش����یەکی
نەناس����راوە،ب����ەتەواویکەڕبوو.هەربەهۆیئەمنەخۆش����یە،چاوەکانیش����ی
کوێربوونوهێزیبیستنیلەبەردانەماوهاوکاتیشزمانیاڵڵبوو.منداڵیکی
تەمەنیەکساڵونیوە،کەلەناکاوجیهانبەڕوویداتاریکدەبێتوتەنیا
هەس����تكردنبەس����ێش����تدەکات:چێش����تن،بۆنکردنولەمسکردن.بەم

جۆرەبووکەلەناکاو"هێلێنکلێر"،الوازوبێبەرگریمایەوە.
کاتێکهێلێنبووبەحەوتساڵ،خانمێکیانبەناوی"ئان-سولیوان"وەکوو
مامۆس����تابۆگرت.ئەممامۆس����تاژنە،کەس����ێکییەکجاردڵس����ۆزومێهرەبان
ب����وو."ئان-س����ولیوان"ب����ەهەمووهێ����زوتوانایخۆیەوەکاریل����ەگەڵهێلێن
دەکردوهەوڵیدەداکەبۆش����اییبینای����یچاوەکانیئەوبەدۆزینەوەیبینایی
وڕووناکایی����ەکل����ەناخیداقەرەبووبکات����ەوە.بەمجۆرەبووکەتارادەیەکی
زۆرس����ەرکەوتنیوەدەس����تهێناوئەمڕووداوەشلەالیەنخەڵکەوەوەکوو
موعجیزەیەکباسیلێوەکرا.موعجیزەیەککەبەموعجیزەی"ئاالباما"ناوبانگی

یار، پشتیوان و ڕزگاریبەخشی میلیۆنان 
کوێر لە سەرتاسەری جیهان
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دەرکردبوو.تەنانەتچەندینکتێبلەمبارەوەنووسراونوچەندینفیلم،هەر
لەسەرئەمبابەتەسازکران.

"ئان-س����ولیوان"،ب����ەه����ەوڵوتێکۆش����انێکیزۆر،توانیبوویکەنووس����ین
وخوێندن����ەوەفی����ریکچێک����یمنداڵ����یکەڕوکوێ����ربکات!بەمج����ۆرەبووکە

موعجیزەئاساپەنجەیەکینوێیڕوبەجیهانبۆهێلێنکردەوە.
یەکەمی����نجارئەممامۆس����تاژنەلەگەڵ"هێلێ����ن"دەچێتەدەرەوەیماڵولە
ش����وێنێکپیاسەدەکەن.ئەمش����وێنەپڕبووەلەگوڵیبۆنخۆشوبەتایبەتیش
گوڵەکانیالوالوەوپێچپێچ.لەکاتیپیاس����ەکردن"ئان-سولیوان"تێدەگاتکە
هێلێنبەهۆیهەستپێکردنبەنماییئاووبۆنیخۆشیگوڵەکانکەیفخۆش
بووە."ئان-سولیوان"مستێکئاوبەسەربەریدەستێکیهێلێندادەکاتولە
سەربەریدەستەکەیدیکەی،وشەیئاودەنووسێت.ئەمەیەکەمینوشەبوو
کەهێلینفێرینووس����ینیبوو.وەبەمجۆرەبووکەهێلێنتوانیڕێگایەکبۆ

پێوەندیگرتنلەگەڵدونیایدەرەوەبدۆزێتەوە.
"هێلێنکلێر"،دواترلەمبارەوەنووسیبووی:

"لەناکاوهەستمبەلەرزەیەکیسەیروسەمەرەکردلەدەرۆنی
خۆمدا.دەتگووتمردوومولەناکاوزیندوودەبمەوە!هەستم
بەوەدەکردکەبەڕێگایئەمهێماوقدیلکەدانانەوە،دەکرێلە
گەڵمرۆڤەکانیتربدوێموپێوەندیملەگەڵیانهەبێت.هێندێک
شتلەناکاوبەمێشکمدادەهاتنولەناکاویشسەرلەنوێون
دەبوون.ئەمشتانەبەناویسەرتاپایگیانمدادەگەڕان.ئەمە
خۆیلەخۆیدائیلهامێکبوو،موعجیزەیەکبوو!مامۆس����تای
دلۆڤانم،وشەکانیفێریمنکرد.ئەموشانە،باڵەکانیڕووحی

منن.مامۆستاکەم،فێریفڕینیکردم!"
دوایئەوەیکە"هێلێنکلێر"،نووس����ینوخوێندنەوەیهێندێکلەوش����ەکان
فێردەبێت،ئەمجارەیانمامۆس����تاکەیفێریشتێکیدیکەیدەکات:قسەکردن
بەڕێگایجوواڵندنەوەیقامکەکانی!...ئێس����تائیترهێلێن،بەتەواویکەوتبووە
ناوجیهانێکینوێ.شەووڕۆژبیریلەوەدەکردەوەکەوشەینوێوناوی
کەرەستەینوێفێرببێت.بەمجۆرەبووکەلەماوەیەکیکورتخایەندا،فێری

خوێندنەوەیئالفابێتی"بریل"بووکەئالفابێتێکیتایبەتیکوێرەکانە.
"هێلێ����نکلێ����ر"،ل����ەتەمەنێ����کداکەهێش����تازۆرالوب����وو،فێ����ریزمانەکانی
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فەرانس����ەوەی،ئاڵمان����ی،یونان����یوالتی����نب����وو.ئاواتەخوازبووک����ەمەدرەکی
لیسانسیهەبێتولەئاکامیشدادوایخوێندنێکیزۆرچاکوسەرکەوتووانە،
بەهێنانەوەیباش����تریننمرەکان،لیسانسەکەش����یلەزانکۆوەرگرت.لەمنێوە
داهەس����تیبەوەکردکەپێویس����تەهەنگاویلەمانەگەورەترهەڵێنێتوکاری
گەورەت����ربکات.بی����ریلەوەکردەوەکەه����ەوڵب����داتئازموونەکانیخۆیبە
خەڵکانیتررابگەیەنێتولەمپێناوەش����دادەس����تیکردبەتێکۆش����ان.ئامانجی
س����ەرەکی"هێلێنکلێر"ئەوەبووکەئیترمنداڵەکانیخەڵکتووش����ینەخۆش����ی
کوێریوکەڕینەبن.بەاڵیەککەخۆیبەهۆینەخۆشیتووشیهاتبوو.

"هێلێنکلێر"،دەس����تیکردبەس����ەفەر.لەماوەیس����ێسااڵندائەمژنەکەڕ
واڵڵوکوێرە،بەزۆروالتیجیهانداگەڕاودووس����ەتوپەنجاکۆنفرانس����ی

بەڕێوەبرد!
راستەکەهێلێنکلێرچاوەکانیکوێروگوێیەکانیکەڕبوون،بەاڵمچاوەکانی
دەرۆنیزۆرئاواڵەتربوونلەچاوانیزۆرکەسانوگوێیبیستنیراستیەکانی

ڕووحیزۆرکراوەتربوولەگوێ
زۆرخەڵکان.ئەمخەڵکانەیکەلە
کاتیش����ەڕیجیهان����یدوویەمدا
بەچاویس����اغوگوێچکەیساغ،
دەستیاندەدایەتفەنگوخەنجەر
وچ����اوییەکتری����اندەکۆڵ����یو
گوێچک����ەییەکتری����اندەب����ڕیو
خوێنییەکتریاندەڕشت.لەوەها
قۆناغێ����کدا،وات����الەس����ەردەمی

شەڕیسەرتاسەریجیهانیدوویەمداکەجیهانشەاڵڵیخوێنودووکەڵو
ئاگربوو،"هێلێنکلێر"سەردانینەخۆشخانەکانیدەکردوگوڵیبۆنەخۆشو

بریندارەکاندەبردودڵداریدەدانەوە.
خەڵکان����یچاوس����اغوگوێس����اغ،چاویانل����ەبەدبەخت����یومالوێرانبوون
وڕژان����یخوێ����ندەک����ردوگوێیانل����ەدەنگیگوللەوبۆم����بوناڵەوهاواری
یەکتربوو،بەاڵمکەمبوونئەمکەسانەیکەلەناویاندالەدژیشەڕدەنگ
هەڵبڕێتوبەپێچەوانەوەلەهەرشوێنێکهاواریتۆڵەوەرگرتنبەرزدەبۆوە.
ب����ەاڵمئ����ەمکچەکوێروکەڕە،ه����ەربەوزمانەاڵڵەپەتی����ەیخۆیەوە،دەنگیلە
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دژیش����ەڕوجەنگیب����ێواتابەرزدەکردەوە.لەهەم����انکاتدا"هێلێنکلێر"
هەوڵیدەداکەیارمەتیخەڵکانیواڵتانیهەژاروبەتایبەتیشمیلیۆنانمنداڵی
ک����ەڕواڵڵوکوێربداتلەسەرتاس����ەریجیهان.ئ����ەوبیریلەچاردەمیلیۆن
منداڵدەکردەوەکەلەسەردەمیجەنگیجیهانییەکەمدا،کەڕواڵڵویانیش

کوێربوون.
هێلێندەیگوت:

"گیان����مپ����ڕەلەپش����کۆیرەن����گومۆس����یقاوڕووناکایی.ئەم
پش����کۆیانەیکەبەرەوگیانمهەڵدەف����ڕنولەخەموخەفەتو

سەرمایتەنیاییڕزگارمدەکەن!".
ئەوەراس����تیکەس����ایەتیودەرۆنی"هێلێنکلێر"بوو.ئەمژنەیکەاڵڵبوو،
ب����ەاڵموەقس����ەهاتب����وو.ئەمژنەیکەکوێربوو،بەاڵمرەن����گوڕووناکاییلە
ناخیدادیتبوو.ژنێککەکەڕبوو،بەاڵمموزیکێکیئینسانیومرۆڤدۆستانەی
ل����ەژی����انوئاس����مانیخەیاڵیدا
ئافراندب����وو.ب����ەمج����ۆرەبووکە
"هێلێنکلێر"،بەتەواومانالەپێناو
خزمەتب����ەمرۆڤایەتیهەوڵیدا
ولەوپ����ەڕیبێئۆمێ����دیداولە
جیهانێکداک����ەهیواکانبەهۆی
ش����ەڕوکوشتاربەتەواویلەناو
دەچوون،هەمهیوایبەکەسانی
کەمئەن����داموکەڕواڵڵوکوێر
دەبەخشی،هەمیشبەوکەسانەی
کەبەرواڵەتساغوتەندرووستن.
ه����اوکاتهێلێنلەدژیس����تەمو
بێداد،بەئیرادەیەکیپۆاڵیینوبە
دڵێکیپاکومیهرەبانەوە،دەستی

بەخەباتکردبوو.
"هێلێ����نکلێر"لەم����اوەیژیانیدا،گەلێکقووتابخان����ەوفێرگەیتایبەتیبۆ
خەڵکانیکەڕواڵلوکوێروبەتایبەتیشبۆمندااڵنکردەوە.هێلێنبەمکارەی
خۆی،یارمەتیمیلیۆنانمنداڵیکەمئەندامیداکەفێریخوێندنونووسینەوە
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ب����ن.بەمج����ۆرەبووکەئەمپەنجەرەیەیکەبەس����ەرجیهانیتاریکیدەرۆنی
خۆیداکرابۆوە،ڕووبەمیلیۆنانکەسیدیکەشکردەوەوتیشکیهەستێکی

نوێیرژاندەناودەرۆنیئەوانیشەوە.
"هێلێ����نکلێر"،وانەیئ����ەوەیبەهەمووکەسداکەم����رۆڤ،تەنانەتئەگەر
الوازوک����ەمئەندامی����شبێت،گرین����گنییە.گرینگئەوەیەک����ەچۆنپەروەردە
بکاتوبەرەنگاریالوازیەکانبێتەوە.لەوەشگرینگترئەوەیەکەبتوانێگیان
وکەس����ایەتیخۆیبەهێزبکات.ئەمەشهێزیراستەقینەیمرۆڤایەتیە...هەر
بەوهۆیەوەبووکە"هێلێنکلێر"،لەگەڵئەوەشداکەتاڕۆژیمردنهەروا

کەڕوکوێرواڵڵژیا،بەاڵمهەمووکاتێکدەیگووت:
"منبەختەوەرترینژنیجیهانم!".
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رۆزا 
لوگزێمبورگ
Rosa Luxemburg
1870- 1919
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"کالرازیتکی����ن"،یەکێکلەدۆس����تانوهاوکارانینزیکی"رۆزالوگزێمبورگ"
بەمجۆرەئاماژەبەکەسایەتیئەمژنەشۆڕشگەرەدەکات:

"ڕۆزالوگزێمب����ورگتەواویژیان����یخۆیلەپێناوئامانجەکانی
سۆسیالیس����تیفیداکرد.ن����ەکتەنیامردن����یدڵتەزێنی،بەڵکوو
سەرتاس����ەریژیان����یپڕلەرەنجی،چرکەب����ەچرکەوکاتبە
کاتوڕۆژب����ەڕۆژ،ب����ەدرێژاییس����اڵەکانیتەمەنی،لەپێناو
وەدیهێنانیئامانجیسۆسیالیس����مژیا.ئەوهەڵگریشمش����ێری
شۆڕشگەریپۆلۆنیایی"رۆزالوگزێمبورگ"لەواڵتەکەیداکە
کەوتبووەبەرغەزەبوهیرشیئاڵمانیەکانینازیولەهەمان
کاتدالەالیەنڕووسیاوەتەماحیتێکرابوو،بیریلەڕێبازێک
بۆڕزگاریخەڵکەکەیومرۆڤایەتیدەکردەوە.بەمجۆرەبوو
کەڕوویلەبیروبۆچوونەکانیسۆسیالیستیکردوپشتیوانی
لەسیاسەتەکانی"یەکیەتیرادیکاڵیسۆسیالیستیسپارتاکوس"

یەکێک لە ژنانی شۆڕشگەری ناسراو لە 
مێژووی مرۆڤایەتی دا
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و"پارتیکۆمۆنیستیئاڵمان"کرد.
"رۆزالوگزێمبورگ"لەگوندێکیبچکۆلەلەنزیکشاری"زامۆسکێ"لەدایک
ب����وو.باوکیبازرگانێکیجوولەک����ەبووکەلەواڵتیپۆلۆنیاجێگیرببوو.ڕۆزا،
یەکێ����کب����وولەپێنجمنداڵ����یبنەماڵەکەیانولەس����ەردەمیمنداڵ����یدابەهۆی
نەخۆش����یەکلەناوماس����وولکەکانیڕانیدا،بۆماوەییەکس����ااڵننەیتوانی
ب����ەڕێگ����ەداب����ڕواتولەجێگ����ەداکەوت.ئەمنەخۆش����یەهەرگی����زدەرمانو
چارەس����ەریب����ۆنەدۆزرایەوە،ه����ەربۆیە
ڕۆزابەدرێژاییتەمەنی،دەشەلی.لەگەڵ
ئەوەشداکەبەمنداڵیزۆروردیالنەدەهاتە
بەرچاو،بەاڵممنداڵێکیگەشوچاالکبوو
ک����ەب����ڕواومتمانەیەک����یزۆریب����ەخۆی
هەبوو.زۆریح����ەزلەخوێندنەوەیکتێب
وب����ەتایبەتی����شخوێندنەوەیهەڵبەس����ت
وش����ێعرهەبوو.کاتێکڕۆزاس����ێسااڵنە
بوو،بنەماڵەکەیبەرەوش����اری"وارش����ۆ"
ماڵی����انگواس����تەوە.ل����ەویباوک����یڕۆزا،
وەکووئەندامێکیگرووپیبەڕێوەبەرایەتی

ناوەندیڕووناکبیرانهەلبژێردرا.
لەساڵی1881ڕۆزابەچاوەکانیخۆی،
کوش����تاریب����ەکۆمەڵ����یجوولەکەکانیلە
شاری"وارشۆ"بینی!.ڕووداوێکیوەهادڵتەزێنوخۆفهێنەرکەبووبەهۆی

چاوترسێنبوونیڕۆزالەخەڵکوشوێنەگشتیەکان.
"رۆزالوگزێمب����ورگ"کەوت����ەژێرکاریگەریسۆسیالیس����تەکانیپۆلۆنیاولە

ساڵی1887چووەناوڕیزیڕێکخراوێکینایاساییکارگەری.
لەساڵی1889بەهۆیچاالکیەکانیشۆڕشگەرانەورادیکاڵیخۆی،بەناچار
ش����اری"وارشۆ"یبەجیهێش����تولە"زوریخ"یئاڵماننیشتەجێبوو.لەوێ
تووش����یکەسێکیشۆڕشگەرهاتبەناوی"لێئۆجۆکیشێز".ئەمکەسەخەڵکی
واڵت����ی"لیتۆنی"بووکەبۆماوەیبیس����تس����ااڵن،بووبەه����اوڕێوهاوکاری
ڕۆزا.ل����ەوێب����ووکەڕۆزادەس����تیکردبەخوێن����دنکۆمەڵێکل����ەبوارەکانی
فەلس����ەفە،ئابووریوماف.دواتریشتێزیدوکتوراکەیخۆیلەس����ەرناوی
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"پێشخستنیپیشەسازیلەواڵتیپۆلۆنیا"سەرکەوتووانەکۆتاییپێهێنا.
"رۆزالوگزێمبورگ"لەس����اڵی1892هاوڕێلەگەڵ"لێئۆجۆکیش����ێز"پارتی
سۆسیالیستیپۆلۆنیایاندامەزراندودواتریشلەساڵی1894پارتیسۆسیال

دێمۆکراتیپۆلۆنیایانبنیادنا.
ل����ەس����اڵی1898،"رۆزالوگزێمبورگ"لەگەڵ"گۆس����تاولوبێکس"کەیەکێک
بوولەئانارشیستەکانیئاڵمانیزەماوەندیکردوبەمجۆرەبووبەهاوواڵتی
ئاڵمانی.لەشاری"بێرلین"دەستیکردبەڕێکخستنیکارگەرانوپڕۆلێتارەکانی
ئاڵمان����یل����ەن����اوڕیزەکانیپارتیسۆس����یالدێمۆکراتیئاڵمانوبەهەس����تو

بڕوایەتیقایموپتەو،لەمبارەوەبەمجۆرەینووسی:
"بەدڵنیاییەوەدەڵێمکەتاش����ەشمانگیتر،دەبمبەیەکێکلە

باشترینقسەکەرانیپارتەکەمان."
لەراس����تیداڕۆزا،یەکێکبوولەباش����ترینوتەبێژانیكەدەیتوانیبەدەنگو
هەس����توهەیەجانولێکدانەوەکانیمامۆس����تایانەی،خەڵکانیدیکەبەرەوالی

خۆیرابکێشێت.
لەساڵی1904بەتاوانیئەوەیکەلەکاتیقسەکردنبۆخەڵکسووکایەتی
بەئیمپراتۆر"ویلهۆلمیدوویەم"کردووە،س����زایس����ێساڵزیندانیبەسەردا
س����ەپێندرا.س����اڵێکدوایئەمە،بەهەڵگرتنیپاس����پۆرتێکیدەسکرد،گەڕایەوە
پۆلۆنیا.ئامانجیسەرەکیرۆزائەوەبووکەهێزەکانیپرۆلێتاریایپۆلۆنیا،لە
دژیتاقمەکانیڕووس����یایتێزاربەڕێکخس����تنبکات.بەمجۆرەبووکەڕۆزا
لوگزێمبورگ،هەملەدژیئاڵمانوهەمیشلەدژیڕووس����یاراوەس����تا.لەوێ
)پۆلۆنیا(بەدەستیپۆلیسیڕووسیایتێزارقۆڵبەستوزیندانیکرا.بەاڵمبە
یارمەتیپارتیسۆس����یالدێمۆکراتیئاڵمانوبەدانیبەرتیلوهاوکاتیشبە
دانانیبارمتەیماڵیئازادبوو.ئەمئازموونەبۆڕۆزا،ئازموونێکیزۆرگەورە
بوو،هەربۆیەدەس����تیکردبەپێشخس����تنیهێندێکتێئۆریوڕوانگەینوێو
لەبابەتێکدابەسەردێڕی:"مانگرتنیگشتی"،داوایلەهەمووکارگەرانکرد

کەدەستبکەنبەمانگرتنوبەکردەوەلەدژیدەسەاڵتدارانراوەستن.
ل����ەس����اڵی1907وەک����وومامۆس����تایئاب����ووریل����ەخوێندنگای����ەکک����ەبۆ

بەرپرسیارانیپارتیسۆسیالدێمۆکراتیئاڵمانیاسازکرابوو،هەڵبژێردرا.
"ڕۆزالوگزێمب����ورگ"هاوکاتدەس����تیکردبەنووس����ینوب����الوکردنەوەی
چەندینکتێبیپەروەردەییلەساڵی1914ویەکێکلەبەناوبانگترینکتێبەکانی



ژن بە باوەڕێكی پۆاڵیینەوە294

ئەمەبوو:"کەڵەکەبوونیسەرمایە"بەرهەمیساڵی1914.
دەس����تپێکردنیل����ەناکاویش����ەڕییەکەم����یجیهانی،بەت����ەواومانائەمژنە
شۆڕش����گەرەینیگەرانک����رد."ڕۆزالوگزێمبورگ"لەوەدەترس����اکەهەس����تی
نیش����تیمانپ����ەروەریکارێکب����کاتکەچینەکانیژێردەس����توب����ەتایبەتیش
کارگەران����یواڵتان����یهەرێمەک����ە،ل����ەجیاتییەکگرت����نکەبنەماودرووش����می
شۆڕش����ەکانیسۆسیالیس����تیئەوکاتدرووشمی"کارگەرانیجیهانیەکبگرن"
بوو،دەس����تبکەنبەدژایەتییەکتروببنەئامرازیش����ەڕیدەس����ەاڵتدارانو
دەوڵەتانیپاوانخوازیئوروپایی.رۆزازۆربەیس����اڵەکانیس����ەردەمیشەڕی
جیهان����ییەکەم����یلەزین����دانتێپەڕاندولەوێدابووک����ەڕێکخراوی"گرووپی
س����پارتاکوس"یبەهاوکاریهاوڕێیانیخۆیلەوێنەی"کاڕۆللیپکێنش����ێنت"

و"کالرازێتکین"وەڕێخست.
ل����ەژێ����رفەرماندەی����یوڕێبەرایەت����ی"ڕۆزالوگزێمب����ورگ"و"کارۆڵلی����پ
کێنش����ێنت"،گرووپیس����پارتاکوسداوایس����ەربەخۆییانبۆچین����یکارگەرو
بەتایبەتیشدامەزراندنیسیس����تەمیدیکتات����ۆریپڕۆلێتاریانکرد)کەبەپێی
تێئۆریچەپەکانیئەوس����ەردەمە،وەکوش����تێکیپیرۆزودەسەاڵتیزۆرینەی
خەڵ����کبەس����ەرکەمینەدالێکدەدرایەوە(.بەمجۆرەب����ووکەئەوانلەدوای
شەڕ،بەرەنگاریدەوڵەتیدێمۆکراتیپۆلۆنیابوونەوەوڕوویانلەتوندوتیژی
وتەنانەتکردەوەیتێڕۆڕیس����تیکرد.ئەمەشش����ێوازێکیئانارشیس����تیئەم

گرووپەبوو.
بەاڵمس����ەرەڕایئەوەیکە"ڕۆزالوگزێمبورگ"پشتیوانیلەسیاسەتەکانی
ڕێکخراوی"گرووپیسپارتاکوس"دەکرد،بەپێچەوانەیزۆریەکلەئەندامانی
ئەمگرووپە،لەس����ەرئەوەباوەڕەبووکەپێویس����تەگۆرانکاریەکانهەنگاوبە
هەنگاووبەش����ێوەیسرووش����تیخۆی����انهەڵبگیرێن.ه����ەربۆیەشکاتێککە
"لێنین"لەواڵتیڕووسیەکەهێشتاقۆناغەکانیسەرمایەداریبەخۆوەنەدیت
بوو،دەس����تیبەش����ۆڕشک����ردوحکومەتێکیسۆسیالیس����تیدامەزراند،ڕۆزا

لوگزامبورگیەکێکبوولەمکەسانەیکەبەمهۆیەوەڕەخنەیلێگرت!
ڕۆزال����ەنووس����راوەیەکدارەخن����ەیلە"لێنی����ن"و"ترۆتس����کی"گرتووەکە

مافەکانیدێمۆکراتیکیانلەبەرچاونەگرتووەوبەمجۆرەینووسی:
"لێنینلەوکەرەسانەیکەبەکاریهێناون،بەتەواویتووشی
هەڵ����ەهاتووە.لێنی����نحکومەتکردن����یلەگ����ەڵدیکتاتۆریەتی
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کابرایەکیکارخانەدار،لێتێکچووە!".
لەس����اڵی1918،"ڕۆزالوگزێمبورگ"دەورێک����یبەرچاویهەبوولەوەیکە

گرووپیسپارتاکوس،ببێتەپارتیکۆمۆنیستیئاڵمان.
ل����ەمانگ����یژانویەیس����اڵی1919،"ڕۆزالوگزێمبورگ"و"لیپکێنش����ێت"،بە
هۆیبەش����داریکردنیانلەش����ۆڕشوس����ەرهەڵدانێکیکۆمۆنیس����تیلەالیەن
پۆلیسەوەگیران.بەاڵمدواترلەالیەنسەربازەکانلەدەستیپۆلیسرفێندران.
لێپرس����ینەوەیەکیزۆریانلەگەڵکرا،بەتوندیدرانەبەرلێدانوئەش����کەنجە
ک����ران.دواتریشدرانەبەردەس����ڕێژیگوللەوکوش����تیانن.تەرمیگوللەباران

کراوی"ڕۆزالوگزێمبورگ"لەناوقووڵکەیەکدادۆزرایەوە.
بکوژانیڕۆزا،دوایئەوەیکەناووناس����نامەکانیانئاش����کرابوو،دانیانبە
جەنایەتەکانیخۆیاندانا،بەاڵملەجیاتیئەوەیکەسزابدرێن،ئازادکران!.

لەگەڵئەوەشداکەدواتر
ئاڵم����ان کۆمۆنیس����تی پارت����ی
توانیبەهێزت����ربێتوخۆی
پێ����شبخ����ات،بەالمب����ەهۆی
سەرهەڵدانیپارتینازیەکانی
پێش����ەنگایەتی ب����ە ئاڵمان����ی
"ئادۆڵ����فهیتلێ����ر"،بەتەواوی
الوازبوونولەناوچوون.

گیانی لوگزێمبورگ"، "ڕۆزا
خ����ۆیلەس����ەرئامانجەکانو

تێڕوانینەکان����یدان����ا.ئەوبووب����ەقووربانیسیاس����ەتیتێڕۆڕیزمیدەوڵەتیو
میلیتاریس����تی.ب����ەاڵمبەخۆیس����ەڕەڕایئەوەیکەخاوەن����یهێندێکتیئۆری
رادی����کاڵبوو،هەروەهاس����ەڕەڕایئەوەیکەهاوکاریلەگەڵکەس����انیزۆر
رادیکاڵدەکرد،لەس����ەرئەوباوەرەبووکە"ئازادی"و"ئاسایش"یمرۆڤەکان
بنەمایهەمووش����تێکەوهەرش����ۆڕشوالیەنێکیشک����ەنەتوانێئەمانەدابین
ب����کات،تەنان����ەتئەگەرشۆڕش����ێکیچەپیوسۆسیالیس����تیشبێ����تلەوێنەی

شۆڕشیسۆڤیەت،دەبێرەخنەیلیبگیرێت.
ئەمژنەزاناوتێئۆریسیەنە،لەمپێوەندیەدابەمجۆرەینووسیوە:

"سۆسیالیس����مبەپێیسرووش����توبنەمایخۆی،ش����تێکنییە
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کەدیکتەبکرێت...بەبێهەڵبژاردنیگش����تی،بەبێئازادیبێ
ش����ەرتومەرج����یڕۆژنامەکانوکۆبوون����ەوەکان،بەبێفرە
رەنگ����یبیروبۆچوونەکان،ژیانلەهەرکۆمەڵگایەکدەمرێتو

تەنیابۆرۆکراسیبەچاالکیدەمێنێتەوە."
"ڕۆزالوگزێمب����ورگ"بەژیانیئازادیخوازانەوشۆڕش����گەرانەیوبەمردنی
تراژێدیان����ەی،ب����ووبەس����یمبۆلێکیجیهانیوژنێککەنمون����ەیورەوبڕواو

تێکۆشانیئازادیخوازانەیە.
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دایە ترێزا
Mother Teresa
1910- 1997
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هیچکەسنازانێکەئەمژنەئاڵبانیاییەیواڵتییۆگوسالوی،بەچشێوەیەک
وچ����ۆنل����ەگوندەکەیخۆیانول����ەچیابەرزەکانیواڵتەک����ەی،خۆیگەیاندە
واڵتیهیندوس����تان.ناویراستەقینەی"ئاگنێسگونزابوژگیسۆ"یەکەدواتربە
"دای����ەترێ����زا"ناوبانگیدەکرد.هەرلەتەمەنیهەژدەس����اڵەییەوەبڕیاڕیداکە
ژیان����یخ����ۆیبۆخزمەتیخەڵکانیهەژارلەواڵتیهیندوس����تانتەرخانبکات.
دوایتێپەڕاندنیدووساڵخوولیخوێندنیئایینیلەقووتابخانەیەکیهەرێمی
"هیمالیا"وەکوومامۆستایمێژوووجێئۆگرافی،لەکۆلێجیکچانەیبەنگاڵیلە
"ئانتالی"هەڵکەوتوولەنزیکشاری"کەلکەتە"دەستیکردبەوانەگوتنەوەوبە
هۆیئەوەیکەڕۆژانەچاویبەهەژاریوفەالکەتوبەدبەختیخەڵکانیئەم
هەرێمان����ەدەک����ەوت،لەناخیدڵەوەڕەنجیدەکێش����اوئازاریدەبینی.ڕۆژێک
لەڕۆژانیساڵی1946بڕیاریکەئیتردەستلەکاریمامۆستایەتیهەڵگرێ
وت����ەواویژیانیخ����ۆیبخاتەخزمەتیهەژارانوئەوەندەیلەدەس����تیدێت

یارمەتیانبدات.

هەڵگری پەیامی خۆشەویستی و 
مرۆڤ دۆستی
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ئ����ەمبڕیاڕە"دایەترێزا"هێندەشس����ادەوبێکێش����ەوگرف����تنەبوو.واڵتی
هیندوستانلەوسەردەمەدا،لەقۆناغیبەرلەسەربەخۆییدابوو.لەقۆناغێکی
وەهاهەستیارولەکاتێکداکەئاڵۆزیوناکۆکیەکیزۆرلەهیندوستاندەبیندرا،
ب����ەتایبەتیشش����ەڕینەتەوەییوتایفەی����یومەزهەبیلەنێوانموس����ڵمانانی
هیندوس����تانکەدواتردەوڵەتیپاکس����تانیاندامەزراندوزۆریانبەفەرمیلە
هیندوس����تانجیابوون����ەوە،"دایەترێزا"نەیدەتوانیبەئاس����انی"واتیکان"رازی
ب����کاتکەئیم����کانودەرفەتیکردنەوەیخوێندنگایەک����ینوێیئایینیپێبدات.
ب����ەاڵمئ����ەوپێداگربوولەس����ەر
داخوازەک����ەیول����ەئاکامی����شدا

سەرکەوت.
"دای����ەترێ����زا"لەم����اوەیچوار
ت����ەواوی خوولێک����ی دا مان����گ
پەرەستاریبینی.زۆریپێنەچوو
ک����ەخەڵکانیک����یتری����ش،هەم����ان
خوولیانبینیوپێوەس����تی"دایە
ترێ����زا"ب����وون.ئ����ەوانگرووپێکیانپێکهێناودەس����تیانکردبەس����ازکردنی
خوێندنگاکان،نەخۆش����خانەکانیگ����ەڕۆکوهەروەهاس����ازکردنیخانوویەک
بۆپێش����وازیکردنووەرگرتنیئەومندااڵنەیکەتووش����ینەخۆش����یگوولی
هاتبوون.نەخۆش����یەککەبەتایبەتیلەس����ااڵنی1950ولەشاری"کەلکەتە"ی

هیندوستان،لەئاستێکیبەرباڵو،پەلیهاویشتبوو.
دوایتێپ����ەڕبوونیچەندس����اڵ،گرووپیئایینیکەلکەت����ە،چەندینخانووی
دیکەیانلەشوێنەکانیجۆراوجۆریهیندوستانلەوێنەی"دێهلی"و"بەمبەیی"
س����ازکرد.ئەمهەنگاوەیکەلەشاریکەلکەتەدەستیپێکردودواترلەچەند
ش����اریدیکەیهیندوس����تانداپەرەیگرت،بەوەشسنووردارنەبوو،بەڵکوو
ئەم����ەهەنگاوێ����کبووکەب����ەرەوجیهانیب����ووندەچوو.گرووپەک����ەدواترلە
واڵتانێک����یدیکەیلەوێن����ەی"وێنێزۆئێال،پێڕۆ،کۆلۆمبیا،بولیوی،ئۆس����ترالیا،
غەززەویەمەن"درێژەیانبەتێکۆش����اندا.بەمجۆرەبووکەلەسەرتاسەری
جیه����ان،نزیکەیهەزاروهەش����تس����ەتژنیخێرخوازوفی����داکار،بەبێهیچ
جۆرەپاداش����توبەبێئەوەیچاوەڕوانیشتێکبکەن،تەنیالەپێناوخزمەت
بەمرۆڤایەتیوبەربەرەکانیکردنلەگەڵئازارەکانیمرۆڤ،بوونەهاوکاری
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"دایەترێزا"ولەشێستوچوارناوەندیخێرخوازانەکەئەمژنەبنیادینابوو،
کاری����اندەکرد.ئەمژنان����ەکەژیانیخۆیانفیدایخزم����ەتکردنبەخەڵکانی
ه����ەژارونەخ����ۆشوبەتایب����ەتمندااڵنیهەتیووبێسەرپەرەس����تکردبوو،
هەموویانلێچکەیەکیس����پیرەنگیانبەس����ەرەوەبووک����ەدەوریئەملێچکە
س����پیە،بەهێڵێکیشیننەخشابوو.هاوکاتهەمووکاتێکسەتڵێکیبچکۆڵەیان
بەدەس����تەوەبووکەپڕبوولەکەفاووبەردەوامخەریکیخاوێنکردنەوەو

شووشتنەوەبوون.
ل����ەن����اوئ����ەمژنان����ەدا،"دایەترێ����زا"کەس����ایەتیناوەندیب����وو.ژنێککەبە
دڵێکیگەورەوە،لەژێرس����یفرەوەدەس����تیبەکارکردوهەس����تیمرۆڤایەتی
ومرۆڤدۆس����تیخ����ۆیلەگەڵلێهاتووییوبەزانس����تیچۆنیەتیکارکردن

وبەڕێکخس����تنکردنتێکەڵکرد
وگەلێ����کناوەندیخێرخوازانەی
لەواڵتان����یجۆراوجۆریجیهان
دامەزران����د.هەم����ووئەمانەشلە
بیروب����اوەڕوهەس����تیپاکیئەم
ژن����ەوەس����ەرچاوەیدەگرتکە
ئەگەرچیلەباریفیزیکیەوەزۆر
بەهێ����زنەبوو،ب����ەاڵمدەرۆنێکی
بەهێزوکەسایەتیەکیقوورسو

قاییمیهەبوو،بەجۆرێککەزیادترکەخەڵکانیئاس����اییکاریدەکردویەک
چرکەشراوەستانینەبوو.لەهەمانکاتدابەردەوامدڵداریخەڵکانیهەژار

ولێقەوماویدەداوەوهێزوورەیپێدەبەخشین.
"دایەترێزا"بەخۆیگوتویەتی:

"هەرگی����زبیرلەپارەوپووڵناکەمەوە.چونکەمرۆڤدەتوانێپارەوپووڵ
وەدەستبێنێ.خودادەیگەیەنێ.ئەگەرخودانەمانداتێ،وادیارەکەئەوکارەی
ک����ەئێمەدەیکەینواڵمدەرەوەیویس����توداخوازەکانیئەونەبووە!".بەاڵملە
راس����تیدازۆرک����ەسوناوەندیشهەبوونک����ەیارمەتی"دای����ەترێزا"یاندەدا.
خەڵکانیک����یزۆرلەپێڕەوان����یئایینیمەس����یحی،پاپوواتی����کان،ژمارەیەکلە
س����ەرۆککۆمارانوس����ەرۆکوەزیرانیچەندینواڵت����یڕۆژاواییوتەنانەت
خەلکانێککەبڕوایانبەئاییننەبووبەاڵممرۆڤدۆس����تبوون،بەش����ێوەی
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م����اددیکۆمەکی����اندەک����رد.ل����ەهەم����انکاتداگەلێ����کراگەیاندنیل����ەوێنەی
رادی����ۆکان،تەلەڤیزیۆن����ەکانوڕۆژنامەکان،لەسەرتاس����ەریجیهانداهەوڵی
ناس����اندنیباش����تری"دایەترێ����زا"وناوەندەکانیخیرخوازان����ەیئەویاندەداو
ئەمەشببووەهۆیئەوەیکەخەڵکانێکیزۆرترمتمانەیپێبکەنویارمەتی

ماددیبۆبنێرن.
کەسێکبەناوی"میکائیلگۆمێز"دەگێڕێتەوەکەبۆیەکەمجار،ئیدەیساز
کردن����یناوەندنێکب����ۆیارمەتیدان����یخەڵکانیهەژاروبەتایب����ەتئەوانەیکە
نەخۆش����نوپێویس����تیانبەدەرمانهەیە،بەدیتنیدیمەنیگیانلەدەس����تدانی
مرۆڤێکلەناومێش����کی"دایەترێزا"داش����کڵیگ����رت."میکائیل"دەگێڕێتەوەکە
ڕۆژێکلەنزیکنەخۆش����خانەیەکچاویبەکابرایەکدەکەوێکەبەزەویدا
کەوتووەوپێویستیبەدەرمانی
بەپەلەهەیە،بەاڵمبەرپرسیارانی
نەخۆش����خانەکەپێ����یدەڵێنکەتا
کاتێکپ����ارەینەبێت،مافیهاتنە
ژوورب����ۆناونەخۆش����خانەکەی
نییەوناتوانندەرمانیبکەنیان
دەرمانیبدەنێ.کاتێک"دایەترێزا"
ئ����ەودیمەن����ەدەبینێ����ت،خۆیپێ
ڕاناگیرێوبەپەلەهەوڵدەدات
خۆیبگەیەنێتەدەرمانخانەیەکو
هێندێککەلوپەلیبۆبێنێت،بەاڵم
ل����ەکاتیگەڕان����ەوەدادەبیننکە
ئ����ەمکابرایەمردووە."دایەترێزا"
زۆرت����ووڕەدەب����ێوس����کااڵلە
سەرۆکینەخۆشخانەکەدەکات.
ڕۆژێ����کدوایڕووداویگیان
لەدەس����تدانیئەمکابرایە،"دایەترێزا"ئەمجارەیانچاویبەژنێککەوتووە
کەبەبرینداریولەقەراغنەخۆشخانەیەکیدیکەکەوتووە."دایەترێزا"دەست
دەکاتبەهاتوهەڵالتائەوەیکەس����ەرۆکینەخۆش����خانەکەناچاردەکاتئەم
ژنەوەربگرێتودەرمانیبکات.دواترلەگەڵبەرپرس����انیئەمنەخۆش����خانەیە
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قس����ەدەکاتورازی����اندەکاتک����ەبۆدەرمانکردنویارمەتیدانیکەس����انێک
ک����ەپارەی����اننیی����ەولێقەوم����اون،ژوورێکیپێب����دەنولەمب����وارەدارازیان
دەکات.ئەمژوورەیەکەمینش����وێنیدەس����تبەکاربوون����ی"دایەترێزا"بووە
وەکووپەرەس����تار.ئەمەشبەرلەدامەزراندن����یناوەندەکانیخیرخوازیبووە
ک����ەدواترپێکیهێن����ان."دایەترێزا"دەیزانیکەئەمهەواڵن����ەیئەوبەتەنیایی
واڵمدەرەوەیئازارەکان����یمیلیۆنانکەس����یدیکەنیی����ن.هەربۆیەخۆیقۆڵی
ل����ێهەڵماڵێودەس����تیکردبەدامەزراندنوس����ازکردن����یخانوووپەناگابۆ

خەڵکانیبێماڵوحاڵونەخۆشخانەبۆنەخۆشانیبێپووڵوپارە.
"دایەترێزا"دەیزانیکەچئەرکێکیقوورس����یلەس����ەرش����انە.لەش����ارێکی
پڕحەش����یمەتیوەکوو"کەلکەتە"دەس����تیبەکارکردبوو.ش����ارێککەپڕبوو
ل����ەخەڵکانێک����یبرس����یوه����ەژار.تەنان����ەتئەوانەیک����ەدەرفەتیچ����وونبۆ
نەخۆشخانەش����یانهەبوو،بەوجۆرەیکەپێویس����تبووخزمەتیاننەدەکراو
دەرم����اننەدەکران.ژوورەکانیپیسونەخۆش����یزۆروتەختیخەویکەم...
ل����ەدەرەوەینەخۆش����خانەکانیشخەڵکانێک����یزۆرهەبوونکەل����ەبەرچاوی
دوکت����ورەکاندەیاننااڵن����دودەم����ردن.مندااڵنێککەبەردەوامل����ەناوزبڵەکان
دادەخەوت����نوپاش����ماوەیخۆراکیخەڵکانیتریاندەخوارد.س����واڵکەرودز
وچەقۆکێشهاوڕیلەگەڵزبڵوقووڕوچڵپاو،بەش����ێکیس����ەرەکیبوون
لەدیمەنیگەڕەکەهەژارنش����ینەکانیش����ارەکە.هەمووئەمانەش"دایەترێزا"یان
ئازاردەداکەبەتەنیاییدەیهەویس����تبچێتەش����ەڕیئەمئازارانەوڕێگەچارە
ودەرمانیکی����انب����ۆبدۆزێتەوە.س����ەرەڕایهەمووئەمانە"دایەترێزا"ش����تێکی
گ����ەورەیهەب����وو:دڵێکیکراوەوپڕلەتیش����کیهیوا.ئ����ەوهیوایەکیئایینیلە
دڵدابووکەمایەیبڕواکەیبوو.هەربۆیەبێراوەس����تان،ئەوەیلەدەس����تی

دەهاتکردی.
دوایئ����ەوەیک����ە"دایەترێ����زا"یەکەمینماڵیبۆپەنادانب����ەخەڵکانیهەژار
ونەخۆشس����ازک����رد،چەندیندوکتورخۆبەخش����انەلەوێدەس����تیانکردبە
خزم����ەتودواترئ����ەوماڵەوەکوو"ماڵ����یپیرۆز"ناوبانگیدەک����رد.دایەترێزا
خۆیئەمشوێنەیکەخەڵکیتێدادەرماندەکرابەماڵیخوداناوزەدکردبوو

وگوتبووی:"خودالەوێیە!".
جیالەمانەدوایئەوەیکە"دایەترێزا"توانیلەئاستیهیندوستانودواتریش
جیهانداپەرەبەچاالکیەکانیبداتوناوەندگەلیکیزۆرتربۆیارمەتیخەڵک
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دامەزرێنێت،ئەمجارەیانپێوەندیلەگەڵسیاس����ەتمەدارانوکاربەدەس����تانی
واڵتاندەگرتویارمەتیلەواندەخواست.بەتایبەتیشیەکێکلەوشتانەیکە
"دایەترێزا"یخەمگینکردبوو،رەوشیئەوکەسانەبووکەتووشینەخۆشی
گولیهاتبوون.لەوکاتەداچوارمیلیۆنکەسلەجیهانداتووش����ینەخۆش����ی
گوول����یبب����وونکەدوومیلیۆنیانلەواڵتیهیندوس����تاندەژی����ان.ئەمگووالنە
ل����ەکۆمەڵگاداجێگەیاننەبوو.خەڵکلێیانهەڵدەهاتن.لییاندەترس����انیانیش
گاڵتەیانپێدەکردن.کاریاننەبوو،هەربۆیەشنانیانبەزەحمەتوەدەس����ت
دەک����ەوت.دایەترێزابەه����اوکاریدوکتورێکیبێلژیکیبەناوی"هێمێریکێکس"
کەبۆیارمەتیگوولەکانیهیندوس����تانهاتبووەئەمواڵتە،هەوڵیکۆکردنەوە
وکۆم����ەککردن����یگوولەکان����ی
دا.دواتری����ش،دوایس����ەربەخۆ
بوونیهیندوس����تان،ل����ەگەڵئەم
دوکت����ورەپێوەندیانبە"جەواهیر
نەعلنەهرۆ"یسەرۆکوەزیرانی
هیندوس����تانگ����رتول����ەبارەی
چارەس����ەریکێش����ەیگوولەکان
قس����ەیانل����ەگ����ەڵک����رد.ئ����ەوان
پێشنیاریس����ازکردنیشارێکی
تایبەتیانبۆگوولەکانکردولەئاکامداش����وێنێکبەناوی"ش����انتیناگار"یان
"شاریئاشتی"بۆکۆکردنەوەوجیگیرکردنیئەمنەخۆشانەلەبەرچاوگیرا.
"دای����ەترێزا"وپەرەس����تارەکانکەزۆربەیانلەژنان����یئایینیپێکدەهاتن،لەو
ش����وێنەدەس����تیانکردبەخزمەتیئەمنەخۆشانەولەشووشتنیجلوبەرگو

لەشیانەوەبگرەتائامادەکردنیخۆراکوگەڕاندنیان،یارمەتیاندەدان.
"دایەترێزا"گەلێکجارانخەاڵتکرا.لەس����اڵی1962،خەاڵتی"پادماش����ری"
لەهیندوس����تانوەرگرتودواتریشخەاڵتێکیدیکەیبەناوی"خەاڵتیئاشتی

ژان"یپێدرا.دواتریشخەاڵتیئاشتی"نۆبێل"یوەرگرت.
کاتێک"دایەترێزا"خەاڵتینۆبێلیوەرگرتگوتی:

"منشایانیئەوخەاڵتەنیم،بەاڵمسپاسیخودادەکەمکەئەم
پارەیەیبۆیارمەتیدانیخەڵکانیهەژارولێقەوماوبەڕێکرد!
".ب����ەمجۆرەهەمووئ����ەمیەکمیلیۆنکڕۆنپارەیەیکەوەک
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خەاڵت����ینۆبێ����لوەریگرتبوو،بەخەڵکانیهەژاربەخش����ی،هەر
وەکچۆنژیانیخۆیبەوانبەخشیبوو.

"دایەترێزا"هەروەهاگوتویەتی:
"ب����ۆئەوەیخزمەتب����ەخەڵکبکەین،ئێمەئ����ەوخەڵکانەیکە
دەبێیارمەتیانبدەرێنهەڵنابژێرینوهیچپالنوبەرنامەیەکی
لەپێشداڕێژراوماننییە.ئێمەبەپێیپێداویس����تیەکانولەهەر
کوێیەککەتووش����یخەڵکانێکبێینکەپێویس����تیانبەکۆمەک
ویارمەتی����ە،هەوڵدەدەینبگەین����ەفریایانوبۆئەمەشخودا

ڕێنوێنمانە."
ئەگەرژنانێکیوەکوو"ڕۆزالوگزێمبورگ"بەهۆیرامانەکانیماتریالیس����تی
وسۆسیالس����یتیونووس����ەرێکیوەک"س����یمۆندۆبووار"بەهۆیرامانەکانی
فیمینیس����تیخۆیانەوە،هەوڵییارمەتیدانیخەڵکیانداوە،کەس����ێکیوەک"دایە
ترێزا"ش،بەهۆیڕوانگەکانیئایینیخۆیەوە،ئاسایشیمرۆڤبەبنەمادەگرێ
وهەوڵدەداتبۆباشترکردنیجیهانوکەمترکردنەوەیئازارەکانیمرۆڤ.
ب����ەمجۆرەیەکەدەتوانینبڵێین"دایەترێزا"یەکێکەلەژنانیپیرۆزیس����ەدەی

بیستەم.
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یەکێکلەژنانیناوداریکوردلەمێژوویوالتەکەمان،حەپسەخانینەقیب،
کچ����یمەع����رووفبەرزەنجیونەوەیکاکئەحمەدیش����ێخ)ئام����ۆزاینەمر
ش����ێخمەحمودپادش����ایکوردستانە(کەهاوسەریش����ێخقادریحەفیدبووە.
حەپس����ەخاتوونلەس����اڵی1891لەش����اریس����لێمانیلەدایکبووە.بەهۆی
ئەوەیکەمەعروفیباوکینەقیببووە،خۆیش����یبەحەپسەینەقیبناوبانگی
دەرکردووە.ئەمپلەینەقیبەلەالیەنکاربەدەس����تانیئیمپراتۆریایعۆسمانی،

بەمەعروفیباوکیحەپسەخاتووندراوە.
حەپس����ەخانل����ەبەرئەوەیکەلەن����اوبنەماڵەیەکیئایین����ی،کتێبخوێنو
شۆڕشگەرلەدایکبووە،هەمووکاتێکحەزیلەفێربوونوتێگەیشتنبووە
ولەزۆربواراندازیادترلەژنانیهاوچەرخ،خۆیپێشخستووە.بەمجۆرە

بووکەحەپسەخانوەکژنێکینموونەوکەموێنەناوبانگیدەرکرد.
وەکدەگووت����رێژنیک����یزانا،مێهرەبانوش����یرینکەالمب����ووەبەجۆرێک
ک����ەهەمووکاتێکدیوەخانیماڵەکەیانپڕبووەلەژنانیس����لێمانیودەس����تی

 دامەزرێنەری یەکەمین 
کۆمەڵەی ژنانی کوردستان!
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بەخش����ەندەییوخێرخوازیش����یبەرادەیەکبووەکەهەم����ووکاتێکیارمەتی
ماڵ����یومەعن����ەویئ����ەمژنان����ەیداوەک����ەتووش����یلێقەوم����انودەربەدەری
هاتوونوپەنایانبۆهێناوەیانخۆیهەوڵیدۆزینەوەیداون.حەپس����ەخان
هاوکاتیەکێکبووەلەوژنانەیکەبەرگریلەمافیئەوژنانەکردووەکەلە
الیەنمێردەکانیانەوەس����تەمیانلێکراوەوڕووبەڕوویئازاروس����ووکایەتی
هاتوون����ەوە.ئ����ەمژنەکوردەگەلێکجارانویس����توویەتیكۆڵەكەیبنەماڵەکان
بپارێ����زێوهەوڵیناوبژیوانیوتەب����اکردنەوەیپێوەندینێوانژنومێردی
داوەلەشاریسلێمانی.ئەمکارەخێرخوازانەیەیحەپسەخاتوونوبەخشینی
م����اڵویارمەتیم����اددیبەژنانیلێقەوم����او،بووەتەه����ۆیپتەوبوونیپێگەی
کۆمەالیەت����یئەمژنەک����وردەکەخۆیلەبنەماڵەیەکیعەش����یرەتودەرەبەگ
ب����ووەوئەم����ەشنرخیکۆمەاڵیەتیئەویڕۆژلەگ����ەڵرۆژزیادتربردووەتە

سەرێ!
ب����ەاڵمپێوەندیحەپس����ەخاتوونلەگەڵژنانتەنیاب����ەکاریخیرخوازیو
مرۆڤدۆستانەکۆتاییپێنەهاتووە.حەپسەخانبەهۆیپێشینەیبنەمالەیی
وکەس����ایەتیبەهێزیخۆیوەکووش����ێرەژنێکیوشیاروخوێندەوار،هەوڵی
داوەک����ەژن����انهەمووکاتێکل����ەدەوریخۆیکۆبکات����ەوەولەمدەرفەتەش
ب����ۆوش����یارکردنەوەی����انکەڵکیوەرگرتووە.ب����ەمجۆرەماڵەک����ەیکردووەتە
قووتابخانەی����ەکبۆفێرکردنیژنانینەخوێندەواربەنووس����ینوهاندانیانبۆ
خوێندنەوە.هاوکاتبانگەش����ەیئەوەکراوەکەحەپس����ەخان،بیرینەتەوەیی
وسیاس����یلەپێناوچەمكیئازادیلەگەڵژنانیدەوروبەریدابەشکردووە
وهەوڵ����یداوەکەهەس����تیکوردبونی����ان،وەکوونەتەوەیەککەپێویس����تیبە

ناسنامەیخۆیوبەئازادیە،پتەوتربکات!
حەپس����ەخانبۆیەکەمجارلەس����اڵی1923،کاتێک"سمایلسمکۆیشکاک"
دەچێتەش����اریس����لێمانیولەالیەنش����ێخمەحمودیبەرزەنجیەوەبەگەرمی
پێش����وازیلێدەکرێت،یەکەمینکۆبوونەوەیبەرباڵویژنانیشاریسلێمانی
ک����ەزۆرت����رلەڕێپێوانچ����ووە،وەڕێدەخات!بەمجۆرەبەس����ەدانژنیئەم
ش����ارەبەداخوازیحەپس����ەخاتوونوبۆپێش����وازیکردنلەسمایلسمکۆی
ش����کاکوسوارەکانی،دەڕژێنەناوش����ەقامەکانیشاریسلێمانیوبەگەرمی
پێشوازیانلێدەکەن.ئەمژنەکوردەلەهاتنیسمایلئاغازۆرخۆشحاڵبووە
وپێیوابووەکەیەکگرتنی"سمایلئاغاوشێخمەحمودیبەرزەنجی"دەتوانێ
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دەوریبەرچاویهەبێتلەیەکیەتیکوردانیهەمووبەش����ەکانیکوردستانو
بەهێزتربوونیان.

ل����ەڕۆژی26.06.1930،یەکەمینناوەندیمەدەنیژنانلەکوردس����تانواتا
کۆمەڵەیەک����یژنانبەناوی"کۆمەڵ����ەیئافرەتانیکورد"دادەمەزرێنێودەبێتە
بەرپرسیاریئەمکۆمەڵەیە!ئەمەیەکەمینجارەکەژنانیکوردلەباشووری
کوردس����تانکۆمەڵەیەک����یتایبەتیژنانوەک����ووناوەندێکیتایب����ەتبەخۆیان
دادەمەزرێننوهەوڵیبەشداریکردنلەکاروبارەکانیسیاسیوکۆمەاڵیەتی
لەس����ەرناویکۆمەڵ����ەیئافرەتانیکورددەدەن!جیالەحەپس����ەخانینەقیب

کۆمەڵەی����ە ئ����ەم س����ەرۆکی ک����ە
بووە،ژن����ەچاالکێکیتربەناوی
فەن����ی، عیرفان����ە حەپس����ەخانی
س����ائیب، جەمی����ل هاوس����ەری
دەوریهەبووەلەبەرپرسیارەتی
وبەڕێوەبردن����یئەمناوەندە.ئەم
بارەگایەکی ه����اوکات کۆمەڵەی����ە
تایب����ەتبەخۆیهەب����ووەلەناو

شارەکەدا.
دیارەبەگش����تیس����ازکردنی
کۆمەڵەیەک����یتایبەتب����ەژنانو
بەدەستیژنانبۆداکۆکیکردن
ل����ەم����افوداخوازیەکانیژنان،

ن����ەکتەنیالەکوردس����تان،بەڵکوولەهەمووڕۆژهەاڵتیناوەراس����تلەنیوەی
یەکەمینیسەدەیبیستەم،نموونەیەکیکەموێنەیە.

ئ����همژن����هوریاوتێكۆش����هرهیكورد،لەس����اڵی1930،نامهیهك����یڕامیاریی
مێژووییبۆڕێكخراوینەتەوەیەکگرتووەکانلهشاری"ژێنێڤ"نووسیوەوبه
ڕاش����كاویداوایمافیچارهنووسیكوردیلهسهرخاكیكوردستانکردووە.
ئ����همداواكاریی����ه،دهنگێكیباش����یدایهوه،ب����هتایبهتیلهوس����هردهمهتاریكهی
کەک����وردانپێیداتێدهپهڕین.كاتێكیشكهكۆماریدیموكراتییكوردس����تانبه
س����هرۆكایهتیپێشهواقازییمحهمهدلهرۆژی1946.01.22لهشاریمههاباد
دامهزرا،حهپس����هخانبهههمووتواناییهكیدارایی،پش����تگرییلهوكۆمارهكرد.
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بهرامبهربهمههوڵوتێکۆشانە،پێشهواسپاسنامهیهكیتایبهتیبۆناردووەو
ڕێزێكیزۆریلێگرتووە.

هەروەکباسکرا،حهپسهخانلهبواریزانستییوپەرەپێدانیخوێندهواری
لهن����اوژنان����یك����ورددا،ڕۆڵێكیبەرزوبەرچ����اویهەبووه،تەنانەتدەس����تی
کردووەبەسازکردنیقووتابخانەیەکیتایبەتیژنانیشکەبەتایبەتیئێواران،
ژنانیش����اریس����لێمانیس����ەردانیئەمش����وێنەیانکردووەووانەیانبینیوە.
بەمش����ێوەیەحەپس����ەخان،خانوویەکیخۆیکردووەتەقووتابخانەوشوێنی

فێرکاریژنانینەخوێندەوار!
ئ����همژن����هچاالک����ەلهتهمهنیشهس����تودووس����اڵییداولهس����اڵی1953،
بهنهخۆش����یش����ێرپهنجه،كۆچیدواییكردولهگردی)س����هیوان(یش����اری

سلێمانىبهخاکسپێردرا.
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لەیال زانا
Layla Zana
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لەی����الزانابەکچ����ەکوردێکناوبانگ����یدەرکردووەک����ەپارلەمانیتورکیاو
شووینیس����تەکانیئ����ەمواڵت����ەیهەژان����د.زانال����ەمانگیمەیس����اڵی1961لە
ش����اریس����یلوانهەڵکەوتوولەنزیکش����اریدیاربەکرلەباکوریکوردستان
)باش����ووریڕۆژهەاڵتیتورکیا(لەدایکبوو.لەیال،تەنیاچاردەس����اڵیتەمەن
ب����ووک����ەلەگەڵ"مێهدیزانا"ک����ەئەوکاتقایممەقامیش����اریدیاربەکربوو،
ژیانیهاوبەش����یپێکهێنا.ئەمژیانەهاوبەشەتاساڵی1980،واتائەوکاتەی
ک����ەکودەتایچەکداریلەالیەن"ژێنێڕاڵکەنع����انئێڤرەن"لەتورکیاوەڕێخرا،

بەردەوامبوو.
لەیالزاناشوەکووهەزارانکەس����یترلەباکوریکوردس����تانوتورکیا،بە

تاوانیرامانیجیاوازوچاالکیسیاسی،قۆڵبەستوزیندانیکراوە.
زانالەس����اڵی1991،دوایئەوەیکەبووبەئەندامیحیزبێکییاس����اییکە
لەالیەنکوردەکانەوەپێکهاتبوو،لەهەڵبژاردنیپارلەمانیدا،دەنگێکیزۆری
وەدەستهێناووەکوویەکەمینژنیکورد،القیلەناوپارلەمانیتورکیانا.

ژنە کوردێک، لە پارلەمانەوە تا زیندان، 
لە زیندانەوە بۆ پارلەمان....
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لەیالزانالەکاتێکداکەلەتورکیاقسەکردنبەزمانیکوردینایاساییبوو،
لەپش����تتریبونیقس����ەکردنلەناوخۆیپارلەمان،بەزمانیکوردیسوێندی
یاساییخواردوئەمەشبووبەهۆیتووڕەییپارلەمانتارەتورکەکانوتەنانەت
ئەوپارلەمانتارەکوردانەیکەبەهۆیسیاسەتیئاسیمیالسیۆن،ئیترناسنامەی
کوردیخۆیانلەبیرچووبۆوە.لەیالزانالەناوهاتوهەڵاڵیپارلەمانتارەکانی
ن����اڕازیکەتەنانەتتەحەمولیبیس����تنیوش����ەیەکلەزمان����یکوردیاننەبوو،
درێژەیبەقس����ەکانیداوبەزمانیکوردیقس����ەیکرد.ئەمەیەکەمجاربوو
لەمێ����ژوویدەوڵەتیتورکیادا
کەکەس����ێکبەمجۆرەبوێرانە
ولەش����وێنێکیوەهافەرمیدا،
تابۆیدەش����کاند.زان����الەکاتی
س����وێندنامەکەی خوێندن����ەوەی
ب����ەک����وردی،جی����ال����ەوەیکە
س����ووکایەتیپێکراوزۆرینەی
هاتوهاوار ب����ە پارلەمانتارەکان
جنێویانپێدەداولەمیزەکانیان
دەکووتا،میکرۆفۆنەکەشیانلێ

بڕی.
بەاڵملەیالزانابەپێچەوانەی
هەبوون����ی ک����ە نەیاران����ی
نەتەوەیەکیانئین����کاردەکردو
حاش����ایانلەبوون����یکوردانو
زمانیکوردیدەکرد،ئەوڕێزی
ل����ەنەت����ەوەیحاکمیشگرتوهەوڵیدەداکەپێیانحاڵ����یبکاتکەلەتورکیا
دەبێگەالنیکوردوتورکوعەرەبوچەرکەزوالزوئەرمەن...هەموولە
گەڵیەکتروەکووخوشکوبرابژینوخاوەنیمافیهاوبەشویەکسانبن.
ئ����ەمداخوازەل����ەروانگەیتوندرەوانیتورک،ب����ەجووداخوازیدەبیندرا.هەر

بۆیەدواترڕووبەڕوویمەحاکەمەودادگاییەکینادادوەرانەهاتەوە..
دەی����انس����اڵبووکەبەگوێرەییاس����اکانیدەوڵەتیتورکی����ا،بەکارهێنانی
زمانیکوردیتەنانەتبۆقس����ەکردنیئاس����اییشلەژیانیڕۆژانەدا،قەدەغە
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كراب����وو.لەی����الزانالەس����وێندنامەیپارلەمان����یتورکیادا،ب����ەزمانیکوردی
گوتی:

"منش����انازیئەوەمهەیەکەبۆپاراس����تنیتەواوەتیسنووری
تورکیاوپاراس����تنیس����ەربەخۆییواڵتویەکگرتووییخەڵک
وس����ەروەریت����ەواویخەڵکس����وێنددەخۆمک����ەوەفاداربم
بەیاس����ایبنەڕەت����یوبرایەتیویەکس����انینەتەوەیتورکو

کورد."
ل����ەراس����تیدالەیالزان����اپەیماننامەیەکیبەزمانیتورکیپێش����کەشکردو
تەنیائەمبەش����ەیکۆتاییبەزمانیکوردیبووکەگوتی:"منئەمس����وێندەبۆ

برایەتیگەلیکوردوتورکدەخۆم!".
س����ەرەڕایئەوەیکەلەیالزان����امافیپارلەمەنت����اریوەکبەرگریهەبوو،
بەاڵمحیزبەکەینایاساییڕاگەیەندراوئاسایشیخۆشیکەوتەبەرمەترسی.
زان����الەس����اڵی1994دەگەڵس����ێپارلەمانتاریدیک����ەیحیزبەکەیکەبریتی
بوونلە"خەتیبدیجلە،س����ەلیمساداکوئۆرهاندۆغان"بەتۆمەتیخەیانەت
ب����ەنیش����تمانوئەندامبوونیانلەپارتیکارگەرانیکوردس����تاندەستبەس����ەر

ک����ران.لەی����الزانال����ەدادگازۆر
بوێرانەلەپێشچاویکامێڕاکان
وخەڵ����ک،واڵم����یپرس����یارەکانی
دادوەروش����اندەکەیدای����ەوەو
رایگەیاندکەهەمووئەمتۆمەتانە
بێبنەم����انوخۆیوهاوڕێیانی
کەسانێکیسەربەخۆن.لەیالهەر
ج����ۆرەپێوەندیەکیبەهەرجۆرە
هێزێک����یشۆڕش����گەریک����وردی

ک����ەلەڕوانگەیدەوڵەتیتورکیاوەبەتێڕۆڕیس����تدەناس����رێن،بەتوندیرەت
ک����ردەوەوباس����یل����ەوەکردک����ەداخوازیئ����ەوتەنی����ادادوەریویەکیەتیو
خوشکوبرایەتینەتەوەکانە.بەاڵمبڕیاریدادوەربەپێیبڕوابەشایەتکە
لەژێرئەش����کەنجەولەدژیئەمکەس����انەشایەتیدابوو،لەدژیلەیالزاناو
هاوڕێیان����یدەرکرا.بەمجۆرەلەی����الزاناوهاوڕێیانیلەبڕیاڕێکینادادوەرانە
دامافیپارلەمانتاریەتیوچاالکیسیاس����یانلێئەستێندرایەوەوسزایپازدە
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ساڵزیندانیشیانبەسەرداسەپێندرا.
کاتێ����کدادگائ����ەمبڕی����اڕەیلەدژیلەیالزان����اوهاوڕێیان����یراگەیاند،زانا

گوتی:
"ئەمەپیالنە.ڕوونئاش����کرایەکەمنکێم.هیچکاملەمتۆمەتانە
قەب����وڵناک����ەم.وەئەگ����ەرئەمان����ەڕاس����تبونای����ە،بێگوم����ان
بەرپرس����یارەتیهەموویانموەئەستۆدەگرت،تەنانەتئەگەربە
نرخ����یژیانمت����ەواوبووبا.منبەرگریملەدێموکراس����ی،مافی
م����رۆڤوبرایەتینێوانخەڵککردووەوبەردەوامیشهەوڵی

بۆدەدەمتائەوکاتەیکەزیندووبم."
ب����ەمجۆرەبووک����ەلەیالزانا،نرخیئازادیخوازیدا.دابڕانلەهاوس����ەرو
کچەکەیوچەندینساڵراگیرانلەزیندان...زیندانێککەپڕبوولەزیندانیانی
سیاس����یوبەتایبەتی����شزیندانیانیئەش����کەنجەکراویکورد.لەیالش����اهیدی
رەن����جوئ����ازاریگەلێ����کژن����ی
کوردبووکەبەهۆیهەڵوێستی
و گیراب����وون ئازادیخوازانەی����ان
شکەنجەکرابوون،بەاڵمورەیان
نەڕووخابوو.ئەمسااڵنەبۆلەیال،
ل����ەپش����تمیلەکانیزین����دانتاڵ،

بەاڵمپڕبوونلەئازموون...
رێکخ����راویجیهانی"لێبوردنی
ناونەتەوەی����یAmnesty International"،لەیالزانایبە"زیندانیەکیویژدانی"
ناس����اند.زانالەس����اڵی1994ەوەتائێس����تاگەلێکخەاڵتیپێدراوەکەبۆوێنە
دەک����رێئام����اژەبەوخەاڵتانەیبکەی����ن:خەاڵتی"رافتۆ"،خەاڵتی"س����اخارۆف"،
خەاڵت����ی"خ����وانماری����اباندریس����ی"،خەاڵت����ی"ڤاڵدۆس����ت"وخەاڵت����ی"برۆن����ۆ

کرێسکا".
لەس����اڵی1994واڵت����ینۆروێژ،بەهۆیچاالکیەکانیئاش����تیخوازانەیلەیال
زانا،خەاڵتی"رافتۆ"ئاشتیپێدا،بەاڵمبەهۆیئەوەیکەلەیالزانالەزیندان

بوو،بەخۆینەیتوانیکەئەمخەاڵتەراستەوخۆوەربگرێت.
لەساڵی1995یەکیەتیئوروپابۆڕێزگرتنلەرەنجیلەیالزاناکەبەهۆی
دەربڕین����یبیروڕایئازادزیندانیکرابوو.هەروەهابۆڕێزگرتنلەتێکۆش����انی
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مەدەنیانەیوەکووژنێکیبوێریکوردلەپێناوئاشتیومافیمرۆڤ،خەاڵتی
س����اخارۆفیانب����ەلەیالبەخش����ی.لەیالزاناتاس����اڵی2004کەل����ەزیندانبوو،

نەیتوانیئەمخەاڵتەیبگاتەدەست.
هەرلەزیندانولەساڵی1996،خەاڵتیمافیمرۆڤی"ڤاڵدۆست"یلەالیەن

دەوڵەتیئیتاڵیاپێدرا.
هەمانس����اڵ،واتاس����اڵی1996،خەاڵتێکیدیکەبەناوی"خەاڵتیداخێن"بۆ

ئازادیبیروڕادەربڕینلەواڵتیئاڵمانپێشکەشیلەیالزاناکرا.
زانالەس����اڵی1998،بەتاوانینووس����ینینامەیەککەلەروانگەیدەوڵەتی

تورکی����ابۆچوون����یجیاخوازیتێداب����ووەولە
یەکێ����کلەڕۆژنامەکانیک����وردیداباڵوببۆوە،
بڕیاڕیزیادت����رکردنیحوکمیزیندانیبۆدرا.
ه����اوکاتکەلەزین����دانداب����وو،کتێبێکیلەژێر
ناوی"نووسینلەزینداندا"باڵوکردەوە.بەپێی
داواکاریبەردەوامیتورکیابۆبەئەندامبوونی

ئ����ەمواڵتەلەیەکێتیئەورووپادا،یەکێتیئەورووپاشبەردەوامداوایئازادی
لەیالزاناوڕەچاوکردنیپێوانەوس����تانداردەکانیمافیمرۆڤیئوروپایلەم

واڵتەدەکرد.
لەس����اڵی2001،دادگایمافیمرۆڤ����یئەورووپادوایلێکۆڵینەوە،بڕیارێکی
لەدژیحکومەتیتورکیادەرکرد.ئەوەلەحالێکدابووکەدەوڵەتیتورکیائەم

بڕیارەیبەفەرمینەناسی.
ل����ەس����اڵی2002دەرهێنەرێک����یبەرەگ����ەزئیس����پانیایی،بەن����اوی"خاویەر
کۆرکویرا"،فیلمێکیلەژێرناوی"گەڕانەوەلەجیهاندا"سازکردوکێشەیلەیال

زانایخستەبەرلێکدانەوە.
لەس����اڵی2003بەگوێرەییاس����ایەکینوێ،دەبوایەپێداچوونەوەبەسەر

بڕیاریدادگایتورکیاداکراباوە.
ل����ەئاپریلیس����اڵی2004ول����ەدادگایەکداک����ەتۆمەتباران،لەناویش����یان
دا"لەی����الزانا"بەش����دارینەبوون،تۆمەتەکانوحوکم����ەکاندووپاتبوونەوە.
ل����ەمانگیژۆئەنیس����اڵی2004،پاشداوایدادوەریبااڵب����ۆپێداچوونەوەی
بڕیاریدادگا،حوکمیئازادکردنیلەیالزاناوئەوانیتردرا.بەمجۆرەلەیال
زاناوهاوڕێیانی،دوایدەساڵمانەوەلەزیندانورەنجوخۆراگریەکیزۆر،
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ئازادکران...
لەی����الزاناوهاوڕێیانی،دوایئ����ازادبوونلەزیندانڕێکخراوێکینوێیانبە
ناوی"بزوتنەوەیدێموکراتیکیکۆمەڵگە"ڕاگەیاند.لەڕۆژی17یئوتیس����اڵی
2005،پارت����یکۆمەڵ����گایدێموکراتیکبەتێکەڵ-بوون����ی"حیزبیدێموکراتیکی

گەل"وپارتیەکیتردامەزرا.
لەژانویەیس����اڵی2005،دادگایمافیمرۆڤیئەورووپا،دەوڵەتیتورکیای
ب����ەدان����یبڕینۆهەزاریۆرۆی،ب����ەلەیالزاناوهاوڕێیان����ی،بەهۆیگرتنو
زیندانیکردنیبێبەڵگەوتاوانیئەمکەس����انەوپێش����ێلکردنیمافیئازادی
بیروڕادەربڕین،سزاداوبڕیاڕدراکەئەمبڕەپارەیەبەمزیندانیانەبدرێت.
لەساڵی2007بەدواوە،لەیالزاناوەکچاالکوانیمافیمرۆڤلەتورکیا،لە

حیزبێکینوێدەستیبەکارکردکەلەساڵی2005ەوەدامەزرابوو.
لەس����اڵی2008خەاڵتی"خوانماریاباندریس����ی"ئیس����پانیاییپێبەخشراو
هاوکاتی����شلەالی����ەندەولەتیئیتالیا،مافیهاووالتیبوونیش����انازیئیتالیای
پێدراوە.زانالەکاتیوەرگرتنیبەڵگەیشانازیهاوواڵتیبوونیئیتالیا،بەم

جۆرەقسەیکرد:
"ئێمەدەبێتشتەباشوهاوبەشەکانببینینوهەرگیزبێهیوا
نەبین.ئێمەیکوردناخۆش����یوشەڕمانلەگەڵگەالنیتورک
وع����ەربوف����ارسنەبووە،بەڵکوسیس����تەمودەوڵەتەکاننکە

ویستویانەناسنامەینەتەوەییمانبسڕنەوە."
جی����الەمانە،لەیالزانالەنێوانس����ااڵنی2005ت����ا2008کاندیدیوەرگرتنی

خەاڵتینۆبێلبووە.
سەرەڕایئەوەیلەیالهەمووکاتێکدوایئازادیشلەژێرچاوەدێریپۆلیس
داب����ووە)هاوکاتلەالیەنهێندێکڕێکخراوینهێنیلەوێنەی"ئەرگەنەکۆن"و
"ژیتەم"کەهەزارانچاالکوانیمەدەنیکوردیانلەماوەیس����الەکانینەوەدو
دووهەزارلەکوردس����تانوتورکیاڕفاندنودوایئەش����کەنجەکوشتبوویانن
یانیشلەس����ەرش����ەقامەکانتێڕۆڕیانکردبوون(،مەترسیگیانیلەسەربوو،
بەاڵملەیالزانابەئاگاداریلەهەمووئەممەترس����یانەوبەلەبەرچاوگرتنی
ئەوەیکەدیسانبۆیهەیەبۆدەیانساڵیدیکەشحوکمیزیندانیبەسەردا
بسەپێننوبچێتەوەناوژوورەتاریکەکانیزیندان،بەاڵمدیسانیشسووربوو

لەدەربڕینیبیروڕایخۆیوپێداگریکردنلەمافوئازادیخەڵک.
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لەیالزاناوەکئیدەیەکبۆنوێکردنەوەیڕێکخستنیلەتورکیا،پێشنیاری
ئەوەیداکەتورکیالەدابەش����کردنیپارێزگاکاندالەش����ێوەیفێدراڵیکەڵک
وەربگ����رێویەکێ����کلەپارێ����زگاکانناویکوردس����تانبێ،کەئەمەباس����ێکی

هاڵۆزیلێسازبوو.
زانالەمانگیئپریلیس����اڵی2008جارێک����یترلەالیەندادگاکانیتورکیاوە
وئەمجارەیانبەدووساڵزیندانسزادرا.تۆمەتیئەمجارەشیئەوەبووکە

گۆیاچەمکیتێرۆریزمیباڵوکردۆتەوە.
چەندمانگدواترولەمانگیدێسەمبریهەمانساڵ،دادگایەکیترحوکمی
دەس����اڵزیندانیبۆلەیالزانابڕیەوە.دادگابڕیاریداکەلەیالزانا،یاس����اکانی
تورکیایپێش����ێلکردووەوش����اندیکەیفەریتورکیالە9وتاردا،لەسەرئەم

بڕیارەدوا.
کۆمیس����یۆنییەکگرتووی����یتورکیا-ئەوروپ����اوکۆمەڵگ����ەینێونەتەوەییبۆ
چاالک����یڕامیاری،دژایەتیخۆیانب����ەتوندیلەبەرانبەرحوکمیزیندانیلەیال

زانایدەربڕی.
لەیالزانائەموتارەیلەEUTCC پێشکەشکرد:

"س����ازکردنیدۆس����یەلەدژیمن،بەتەواویدژایەتیکردنەلە
گ����ەڵئازادیبیروڕا.ئەمەدەس����ەلمینێتک����ەهەرکوردێکلە
تورکیا،هەڕەشەیلێدەکرێت.بڕیاریدادگاشێوەیەکیدیکەیە
لەس����ەرکوتکردن،دەمبەس����تنوتەنبێکردن����یکوردەکان.
فکریزاڵبەس����ەرواڵتیتورکیایەکەلەڕێگەینادێموکراتیک
وس����ەرکوتکرانەوبڕیارینادادوەرانە،وەکووڕێگاچارەیەک
ب����ۆئاش����تیڕامی����اریوکۆمەاڵیەتیکەڵ����کوەردەگرێت.بەاڵم
س����ەرەڕایئەوەش،خەڵکبۆمافەکانیپێناس����ەکراویخۆیان،

بەردەوامتاهەرچەندکەکاتبخایەنێت،خەباتدەکەن."
لەڕێکەوتی28یژانویەیساڵی2009،لەدادگایبااڵیچوارەمیجەنایاتی
دیاربەکر،لەیالزانابۆبە15مانگزیندانیسزادرا.ئەمەشبەهۆیئەموتارە

بووکەلەزانکۆیلەندەنپێشکەشیکردبوو.
لەدێس����ەمبریس����اڵی2009،پارتیDTP بەتاوانیگۆیاپێوەندیهەیەلە
گەڵریزەکانیجوداییخوازوتێڕۆڕیس����ت،بڕیاڕیداخس����تنیدراوکەسانێکی
وەک����وو"لەیالزانا،ئەحمەدتورک،ئایس����ەلتووغل����وک،نورەددیندەمیرتاش،
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سەلیمساداک"و...سیسیاسەتوانیدیکەیکوردبۆماوەیپێنجسااڵنمافی
چاالکیسیاسیانلێوەرگیرا.

ل����ە7یئاپریل����ی2010،دادگایتورکیالەیالزانایبەتۆمەتیباڵوکردنەوەی
رامانیجوداییخوازیوتێرۆریستیبەسێساڵحوکمیزیندانداپێدرا.

دادگاکانیتورکیابەردەوامنلەدەرکردنیحوکمیزیندانلەدژیلەیالزانا
وگەلێ����کج����ارانبەهۆیوتارەکانیئازادیخوازان����ەومافپەروەرانەیکەلە
پێن����اوبەرگریلەک����وردانومافیکەمینەکانوهەروەهامافیژنانومندااڵن
دەنگ����یناڕەزایەت����یب����ەرزدەکاتەوە،داوایدەیانس����اڵزیندان����یبۆدەکرێت.
ب����ەاڵمزان����انەترس����انەبەرەنگاریهەم����ووگرفتەکاندەبێتەوەوترس����ینەلە
زیندانەونەلەمردن.لەیالزانائێس����تاوەککەسایەتیەکیسەربەخۆ،هاوکات
وەکووپارلەمانتارێکیس����ەربەپارتیکۆمەڵگایدیموکراتیDTP کاردەکات
وهەوڵەکانیبۆچارەسەرکردنیئاشتیانەیپرسیکوردلەتورکیاخستووەتە
گەڕ.زاناهاوکاتبیرلەیەکیەتیکورداندەکاتەوەوبۆئەومەبەستەشچەند
جارسەردانیهەرێمیباشووریکوردستانیکردووەولەگەلسەرکردەکانی

کوردلەهەرێمدیداروچاوپێکەوتنیهەبووە.
ئەمڕۆکەئیترهەرکەباس����یش����ۆڕش،زیندانوژنیکورددەکرێت،یەکەم
س����یماکەدێتەبەرچاو،رەنگەس����یمای"لەیالزانا"بێت.ئەمژنەوردیلەیە،کە
پارلەمانیتورکیاوشووینیزمیناوچەکەیهەژاند،ژیانیخۆیلەپێناوئازادی
دافیداکردووەوبەش����ەووڕۆژلەتێکۆش����اندایە،ئیتربووەتەس����ێمبولێک
کەس����نووریکوردستانیتێپەڕکردووەویەکێکەلەژنانیگەورەوناسراوی

خەباتکارلەهەمووڕۆژهەاڵتیناوینوجیهاندا.
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لەیال بەدرخان
Leyla Bedirxan
1908- 1986
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لهی����البهدرخانلهمێژوویكوردس����تانونهتهوهیك����ورددایهكهمینكچی
كورده،كهلهبواریهونهری"بالێ"دادهركهوتووه.لهیالبهدرخانلهبنهماڵهی
تێكۆشهریبهدرخانییهكانهوكچیعهبدولرهزاقبهدرخانوكچهزایبهدرخان

پاشایه.
لهیالساڵی1908لهشاریئیستانبولیتورکیالهدایکبوو.ساڵی1913دوای
ئەوەیکەبڕیاریلەناوبردنیبنهماڵهیڕووناکبیروتێکۆشەریبهدرخانییهكان
ل����ەالیەندەوڵەتیتورکیعوس����مانیدەرکرا،لهیاللهگ����هڵدایكیناچاربوون
لهناوچهكانیژێردهس����هاڵتیعوسمانیكۆچبكهنوڕووبكهنهمیسر.ئەوکاتە
لەیالکەمتەمەنبوو،بۆیەتهمهنیمنداڵیخۆیلهواڵتیمیسربهسهربرد.

دوایش����هڕیجیهان����ییەک����ەم)1914-1918(،لهی����البهدرخ����انل����همیس����ر
وهدهركهوتووهوچووهتهئوروپا.لهوێقۆناغێکینوێیلەژیانیدادهستپێكرد.
لهیاللهواڵتیس����وێس،دەس����تیکردووەبەخوێندنول����هواڵتیئهڵمانیاش
پهیمان����گایهونهریس����ەمای"بال����ێ"یتهواوكردوپاش����انلهواڵتیفرهنس����ا

شازادەی کوردان و 
ئەستێرەیەکی درەوشانی سەمای بالێ
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نیشتهجێبوو.
لەیالبەدرخان،هەرلەمنداڵیەوەئەوینداریههڵپهڕكێوسهماوگۆڤهندبوو.
هەربۆیهلهسەردەمیمنداڵیەوە،سەرنجیداوەتەچۆنیەتیسەماکردنیخەڵک
وبەتایبەتیشبهڕێگایسهیركردنیسهمایژنانهوهبهشێوهیهكیسروشتی
خۆیفێریسهماكردنكردووه.لەیالبەدرخانبەتەواویخولیایسهماكردن
بوو.ئەمهەس����تەبهتایبهتدواینیش����تهجێبوونیلهئوروپ����ا،زیادترلەجاران
گەش����ەیکردووە.بەمج����ۆرەلەیالبەدرخانبەجیال����ەوەیکەدواترخوولی
س����ەماکردنیبینیوە،بەش����ەووڕۆژوەکووئەویندارێکیئەمهونەرەسەمای
ک����ردووەوب����ەدەوریخ����ۆیداخووالوەتەوە.چاولەس����ەماکردنوس����ەما
کردنلەالیەکوخوێندنەوەوپەروەردەدیتنلەالیەکیتر،هاوکاتیشنەرمی
ئەنداموئامادەبوونیجەستەییوگیانیلەیالبەدرخانبۆسەماکردن،بوونە
ه����ۆیئەوەیک����ەلەماوەیەکیکورتخایەندا،ببێتەیەکێکلەوس����ەماکەرانەی
کەس����ەرنجیمامۆستایانیسەمایبەرەوخۆیراکێشاودواتریشدەستیبە
یەکێکلەدژواترینجۆرەکانیسەما،واتاسەمای"بالێ"کرد.لەیالبەدرخانلە
س����ەمایبالێشداگەلێکداهێنەروئافرێنەربووەوبەداهێنانیخۆیسەمای

کردووە.
لهی����البهدرخ����انلهس����اڵی1930ت����اس����هرهتایس����ااڵنی1940هكان،لەناو
س����اڵۆنەکانیس����ەمایواڵتان����ینهمس����ا،ئهڵمانیا،سوێس����را،فرهنس����ا،بهلجیكا،
ئیتالیاس����ەمایکردووەوسەرنجیخەڵکانیکیزۆریبۆالیخۆیراکێشاوە.
ههروههالهیالبهردخانبۆنمایشكردنیسهماجوانهكانی،بانگهێشتیواڵتانێکی

وەکئامریكاوکاناداوچەندینواڵتیدیکەكراوه.
لهیالبهردخانوهکكچێكیكورد،یەکێکبووەلەس����ەماکەرانیناس����راوی
بالێوبهتایبهتیشلهناوخهڵکانیهونەردۆس����تبه"ش����ازادهیكورد"ناوبانگی
دەکردووە.لهیالبۆخۆیش����یههمیشه،بهوپهڕیش����انازییهوهخۆیوهكوكچه
كوردێکوخهڵكیكوردس����تانناس����اندووه.بێگوماننام����همێژووییهكانیلهیال
بهردخان،سەلمێنەریئەوراستیەن.ههروههابنهماڵهتێكۆشهرهكهیبهدرخان
پاش����اكاریگهرییهك����یزۆری����انههب����ووهب����ۆوهدهركهوتن����یلهی����الوهکكچه

هونهرمهندێكیكورد.
لهیالتهمهنیزۆربچووكبووه،كه"عهبدولرهزاقبهدرخان"یباوكیكۆچی
دواییكردووه،بەاڵمعهبدولرهزاقكاریگهرییهكیزۆریلەس����هرلهیالیكچی
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هەبووو.عهبدولرهزاقبهدرخانتاكهڕێبهریكوردهكهلەوسەردەمەدا،واتا
لەقۆناغیبەرلەس����اڵەکانیش����ەڕیجیهانییەکەم،لەماڵهكهیخۆیداپیانۆی
ههب����ووه.بی����ریئاواڵەوبنیانیدێمۆکراتیکلەناوبەدرخانیەکان،بووەتەهۆی
ئ����ەوەیکەژنان����یبنەماڵەبەئ����ازادیومافدارانەهەڵس����وکەوتبکەنوبگرە
کچێکیوەکوولەیالبەدڵیخۆیجلوبەرگیلەبەردەکردوتەنانەتس����ەمای
بالێ����یوەکووهونەرێک����یلەژیانیخ����ۆیداهەڵبژاردبوو.ه����اوکاتبنەماڵەی
بەدرخ����ان،وەکووبنەماڵەیەکیڕووناکبیر،جی����الەوەیکەیەکەمینڕۆژنامەی
کوردی����اندامەزران����دوپیت����یالتینیانبۆنووس����ینبەزمانیک����وردیداهێنا،
بنەماڵەیەکیسیاسیونیشتیمانپەروەربوونکەخوازیاریئازادینەتەوەیی
کوردانبوونلەدەس����تیدەوڵەتانیداگیرکەر.ئەمبیروبۆچوونەشکاریگەری

لەسەرلەیالدانابوو.
  

"ش����ازادهلهیال"كچهكوردێكیڕووناكبیرومێژووزانبووه.زۆرحهزیبه
خوێندنهوهیالپهڕهكانیمێژووبووه.ئەمکچەهونەرمەندەلێكۆڵینهوهیلهسهر
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ڕێوڕەسمەكانیئایینیزهردهشتی،ئێزیدیوئایینهكۆنهكانیزاگرۆسی،میسر
وهیندوسهماكانیئایینیڕۆژههاڵتیكردووه.

لهیالبهدرخانتوانیوهکوویهكهمكچههونهرمهندیبواریسەمایبالێو
وەکوویهكهمژنههونهرمهندیكوردبهناسنامهینهتهوهكهیهوه،ناویبچێته
ن����اوالپهڕهكانیمێ����ژوویجیه����ان.ئهلبوومەکانیمێژوویجیهانوئارش����یڤ
خانهكان،پڕنلهوێنەکانیجوانودڵڕفێنیئەمکچەکوردەبەتایبەتلەکاتی

سەماکرد.
ش����ازادهیك����وردانلهی����البهدرخ����ان،دوایئ����هوهیتهمهن����یب����هرهوژوور
ڕۆیش����تووه،نهیتوانیوهچیتردرێژەبەهونهریبالێبداتوسەمابکات،بهاڵم
ب����هردهوامبووهل����هچاالکیەکان����یڕووناکبیرانەیوخوێندن����هوهولێكۆڵینهوه.
ش����ازادەیکورد،لهس����اڵی1986ولهش����اریپاریس����یپایەتەختیفهڕهنسە،

ماڵئاواییلهژیانكردووه.
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مەستوورە 
ئەردەاڵن
Mastura Ardalan
1804- 1848
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شاعیرووەرگێڕیناسراویکورد"عەبدوڕڕەحمانشەرەفکەندی"ناسراوبە
"هەژار"،لەسەرژیانوکەسایەتیژنەشاعیریناوسراویکورد"مەستوورە

ئەردەاڵن"بەمجۆرەینووسیوە:
ئ����ەردەاڵنش����اعیرومێژوونووس����یک����وردە. مەس����توورەی
ن����اویراس����تەقینەیخ����ۆی"م����اهش����ەرەف"خان����مونازناوی
"مەس����توورە"بووەکەدواتروەکوو"مەس����توورەیئەردەاڵنی"
ناوبانگ����یدەرکردووە.مەس����تورەیئ����ەردەاڵن،لەدەوروبەری
س����اڵی1804،لەبنەماڵ����ەی"قادریی"ەکانی،کەئەوس����ازۆرلە
الیوالیی����ەکانبەق����ەدرب����وون،لەش����اریس����نەیڕۆژهەاڵتی

کوردستان،چاویبەجیهانهەڵێناوە.
مامۆس����تا"مەولەوی����یتاوەگۆزی"لەپەس����نیمەس����تورەیئ����ەردەاڵندا،بە

زاراوەیهەورامانیئەمشیعرەیگوتووە:
"خورش����یدەکەین����از،ئەوج����یبورجیس����ەور

ژنە شاعیری بەناوبانگی کورد 
لە ساڵەکانی سەدەی نۆزدەیەم
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س����ەرتوغرایدەفت����ەرمەحبووب����انج����ەدەور
دا ش����ەرەف بورج����ی خانەک����ەی ل����ە ه����ا
دا" ت����ەرەف ه����ەر وە نوورئەفشانیش����ەن

)لەوس����ەردەمەدالەش����اریسنەوهەرێمیئەردەاڵن،سەرەڕایئەوەیکە
زۆرینەیخەڵکانودانیشتوانیبەزاراوەیسۆرانیقسەدەکەن،بەاڵمزاراوە
وش����ێوازیهەورامانیشگەلێکزاڵبووەوزۆربەیهەرەزۆریش����اعیرانو
نووس����ەرانیکوردلەوێنەی"مەولەویکورد"ودواتریشخودی"مەس����توورە
ئ����ەردەاڵن"و...گەلێککەس����یتر،جیالەزمانەکانیدیکەیوەکفارس����ی،زۆر

جارانزاراوەیکوردیهەورامانیانوەکووزمانیئەدەبیبەکارهێناوە.(
باوکیمەس����تورەخانم،ئەولەس����ەنبەگیان"ئەبولحەس����ەنبەگ"بووەکە
یەکێکبووەلەپیاوەناس����راوەکانیش����اریس����نەلەس����ەردەمیخۆیدا.باوکی
کەس����ێکیئەدیبدۆس����توتێگەیش����تووبووە،هەربۆیەماەش����ەرەفخانمی
بردووەتەقووتابخانەوپێیخوێندووە.ئەمەشسەرەتایەکبووبۆپەروەردەی
کەس����ایەتیمەس����توورەوەک����ووژنێ����ککەبەس����ەرئەدەبی����اتدازاڵبووەو

دەستپێکێکبووەبۆناووناسنامەیداهاتوویوەکووشاعیر.
لەزەمانیخوس����رەوخانیئەردەالن،والییش����اریسنە،کەبە"ناکام"ناوی
براوە،خانوماڵەقادرییەکانلەیەکتررەنجاونوئاشتبوونەوەودواتریش
بوونەخزم.مەس����توورەبۆتەخێزانیخوسرەوخان.خانیشلەشێعردانان،لە
خان����منزیکبۆتەوە.لەدیوانیهەردووکیاندا،ش����ێعربەیەکداهەڵدانیانزۆر
بەرچاوە.مەستوورەچلوچوارساڵتەمەنیبووەکەلەسلێمانیمردووەو

هەرلەوێشنێژراوە.
مەستوورەلەشیعردانان،چبەکوردیوچبەفارسی،زۆرخاوەندەسەاڵت
بووە.بەداخەوەزۆربەیش����ێعرەکانیلەناوچ����وونوتەنیادوهەزاربەیتێکی
ماوەتەوەکەس����اڵی1926،میرزائەس����ەدوڵاڵخانیکوردس����تانی،س����ەرۆکی
ئیدارەیفەرهەنگیشاریسنە،لەتارانچاپیکردووە.کوردییەکانیهەرزۆر

کەمماون،بەاڵملەقەسیدەیەکیداکەبەمبەیتەوەدەستپێدەکا:
"گرفت����ارمبەنازیچاوەکانیمەس����تیفەتتانت
بریندارمبەنێش����یسینەدۆزیتیریموژگانت"

وادیارئەداکەشیعرەکوردییەکانیشیزۆررەوانبووبێت.نووسەریکتێبی
"حەدیقەیناس����ری"،کەئامۆزایمەس����توورەبووە،ژمارەیهەڵبەستەکانیلە



333شیرین جیهانی

قەسیدەوغەزەڵووردەبابەت،بەنزیکەیبیستهەزاربەیتنووسیوە.بەاڵم
"توحف����ەیناس����ری"کەئەویشلەمەڕکوردس����تانتاریخێک����ە،دەهەزاریلەو

بیستەکەمکردۆتەوەودەڵێدەهەزاربەیتێکیهۆنیوە.
بەداخەوەبەش����ێکیزۆرلەش����ێعرەکانیمەس����توورەیئەردەاڵن،وەکزۆر
گەنجینەیبەنرخیدیکەیکوردیوبەهۆیکەمتەرخەمیلەناوچوون،بەاڵم
سەڕەڕایهەمووئەمانە،مەستوورەئەردەاڵن،یەکێکەلەسیماکانیدرەوشانی

مێژوویئەدەبیکوردی.
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لەیال قاسم
Leyla Qasim
1952- 1974
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کچ����ەتێکۆش����ەریکورد"لەیالقاس����م"،لەس����اڵی1952لەگون����دی"بامیلی"
س����ەربەش����اری"خانەقین"لەباش����وریکوردس����تانولەناوخێزانێکیهەژار
ونیش����تمانپەروەریکوردیفەیلیلەدایکبووە."قاس����محەس����ەن"باوکیلەیال،
کارگ����ەریکۆمپانی����ایپااڵوگ����ەینەوت����ی"ئەلوەند"ب����وو.دوایئەوەیقاس����م
خانەنش����ینکراوە،لەس����اڵی1971لەخانەقینەوەماڵیانبۆبەغداگواستۆتەوە.
هەمووخوش����کوبراکانیلەیال،)س����ەبیحە،سەالم،س����ەفاوسەالح(خەریکی
خوێندنبوون.س����ەرباریخوێندنهەریەکەی����ان،هاوکاتلەگەڵخوێندن،بۆ

دابینکردنیبژێویژیانیرۆژانەیان،کاریانکردووە.
لەیالقاس����مبۆیەکەمجارلەس����اڵی1958،لەش����اریخانەقین،چووەتەبەر
خوێندنوقۆناغەکانیسەرەتاییودواناوەندیلەمشارەتەواوکردووە.لەیال
لەساڵی1971،لەبەشیکۆمەڵناسیلەکۆلێژیبەغداوەرگیراوە.لەیالقاسم،
ب����ەرلەچوونیبۆبەغدا،وەکووکچێکیکورد،هاوکاتلەگەڵئەوەیکەهەر
ل����ەتەمەنیمنداڵیی����ەوەیتامیتاڵیهەژاریونەداریچەش����تبوو،تامیتاڵو

ئەو کچە قارەمانەی لە پای سێدارەی 
مەرگ، سروودی هیوا و ژیانەوەی خوێند
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پ����ڕئازاریزوڵ����موزۆرداریڕێژیمیعێراقورەگەزپەرەس����تانیعەرەبیلە
دژیک����وردان،بەتەواویهەس����تپێکرد.ئەمەشب����ووبەهۆیدژکردەوەو
گەش����ەکردنیهەس����توبیریئازادیخوازانەلەناخیدا.بەمجۆرەبووکەئەم
کچەتێکۆشەرەفەیلیە،بڕیاڕیداکەبەشداریلەڕیزەکانیتێکۆشانوخەباتی

ئازادیدابکات.
و بزووتن����ەوە لەگ����ەڵ زوو هەر لەی����ال
ب����وو. ئاش����نا نەتەوەکەی����دا ڕێکخس����تنەکانی
س����اڵی1970ل����ەڕێگایب����راگەورەک����ەیواتا
"س����ەالمقاس����م"یپێوەندیبەبزاڤیسیاسیی
نەتەوەکەی����ەوەک����ردووەول����ەنێ����وڕیزەکانی
"یەکێتی����یقوتابیان����یکوردس����تان"خەب����اتو
تێکۆش����انیبەڕێوەبردووە.لەیالقاس����ملەنێو
خوێندکاران����یکوردیزانک����ۆیبەغدا،ڕۆڵێکی
کاریگ����ەریهەب����ووەل����ەوش����یارکردنەوەوبە
ڕێکخس����تنکردنیان.لەکاتێکداکەدەگوتراژن
ناتوانێتشانبەش����انیپیاوانلەش����ارولەش����اخولەدێهاتەکاندابەگوێرەی
پێویستخەباتبکاتوروانگەیفێئۆدالیهێشتابەسەرکۆمەڵگەیکوردیدا
زاڵبوو،لەیالبەپێچەوانەوەشانبەشانیخوێندکارەکوڕەکانیکورد،خەباتێکی
بەرفراوان����یبەڕێوەبردودژبەنایەکس����انیمافەکانیژنانوپیاواندەس����تی
بەتێکۆش����انکرد.ئەموش����یاریەنەتەوەییەبەتایبەتبەهۆیئەوەیکەلەیال
قاسمبەخۆیلەبواریکۆمەڵناسیدادەرسیدەیخوێندوزانستێکیزۆریلە
چۆنیەتیکۆمەڵناسیداهەبووە،قوولترلەزۆربەیئەمپیاوانەبووکەوەکوو
هاوکاروهاوخەباتکاریانلەگەڵدەکرد.لەیالزۆربەباشیناسنامەیخۆی
هەموەکووژنوهەمیشوەکوومرۆڤێکیکوردکەخاکوناس����نامەکەیلێ

ئەستێندراوە،لەڕاستییەکانیکۆمەڵگەیخۆیتێگەیشتبوو.
لەیالقاس����ملەگەڵیەکێکلەهاوڕێکانیخۆیبەناوی"جەوادهەمەوەندی"
زۆرتری����نخەب����اتوچاالکییانك����ردووەوزۆرلەیەكنزی����كبوونەوە.ئەمە
خۆشەویس����تیەکیسادەوس����اکارنەبوو،ئەمەخۆشەویس����تیەکبوولەناخی
دڵەوە.دووهاوکاروهاوخەباتکەهەستوتێڕوانینوئامانجەکانیانهاوبەش
بوو.لەیالخوێندکاریزانکۆوجەوادیشکارگەرییەکێکلەکارگەکانیبەغدا



339شیرین جیهانی

ب����وو.لەی����الهەربەه����اوکاریجەواد،ب����ۆماوەیەکلەناوچەکانیباش����ووری
کوردستانچووەنێوڕیزەکانیپێشمەرگەوچەکیپێشمەرگایەتیکردەشان.
ئەم����ەشئازموونێکب����ووکەلەیالیجارلەگەڵجارپووختەتروکەس����ایەتی
پۆاڵیینتردەکرد.لەیالقاس����مهەمووكاتبەچاویکراوەتر،ڕەوش����یسیاس����ی
کوردانیهەڵدەس����ەنگاندوبەش����ێوەیەکیباش����ترهەوڵیبەڕێوەبردنیخەباتی
ڕێکخس����تنیلەناوشانەودەس����تەکانیناوشارەکاندادەدا.لەیالبەکەسایەتی
ژیرودیسیپلینیشۆڕشگەرانەیخۆی،ئەوراستیەیبەهەمووکەسسەلماند
کەژنانیکورد،ئەگەرئیرادەبکەنوبیانهەوێت،نەکتەنیادەتواننشانبەشانی
پی����اوانل����ەدژیداگیرکەران����یواڵتەکەی����انبۆئ����ازادیخەباتبک����ەن،بەڵکوو

دەتوانندەوریپێش����ەنگایەتیوڕێبەرایەتی
جوواڵن����ەوەیئازادیشبگرنەدەس����توببنە

نموونەیخۆراگریوشۆڕش.
لەیالوجەوادلەس����ەرەتایس����اڵی1974،
بەیەکەوەدەس����تیانکردبووبەئەنجامدانی
لێکۆڵینەوەیەکیزانس����تیوکۆمەڵناس����انەلە
س����ەرکۆمەڵگاوخەڵکیکوردس����تان.ئەوان
لەمس����اڵەداکۆینووسراوەوبەرهەمەکەی
خۆی����انوەک����ووکتێبێکئامادەک����ردوتەنیا
ل����ەدەرفەتێ����کدەگەڕانکەب����اڵویبکەنەوە.
بەاڵمب����ەهۆیتێکچوونیوتووێژەکانینێوان

س����ەرکردایەتیکوردوڕێژیمیعێراقودەس����تپێکردنەوەیش����ەڕوپاشانیش
ب����ەهۆیگیران����یلەی����القاس����موج����ەوادوهاوڕێکان����یتری����ان،دەستنووس����ی
لێکۆڵینەوەکەیانلەالیەنس����یخوڕەکانیحکومەتیعیراقەوەدەستیبەسەردا

گیراولەناوبردرا.
لەمانگیمارس����ی1974،دوایدەس����تپێکردنەوەیش����ەڕوهێرشکردنەوەی
ئەرتەش����یعێراقبۆس����ەرناوچەکانیکوردس����تان،ڕێژیمیبەعسدەستیکرد
ب����ەکۆچبەرکردن����یهەزارانک����وردوبۆمبارانکردنیش����ارەکانی"قەاڵدزێو
هەڵەبجە".هاوکاتئەرتەشیعێراق،پرۆسەیڕاوەدوونانوگرتنوئەشکەنجە
کردنیڕووناکبیران،خوێندکارانوئازادیخوازانیکوردیلەئاستێکیبەرباڵو
دەس����تپێک����رد.ل����ەبەرامب����ەرداهەزارانکەس����یشل����ەتاکەکانیکۆم����ەڵ،بۆ
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بەرگریک����ردنلەمافەکانیخۆیانونەتەوەکەیانڕوویانلەش����اخەکانکردو
چەکیپێش����مەرگەیاتییانهەڵگرت.لەوکاتەدالەیالقاس����موجەوادهەمەوەندی
ونەریم����انفوئ����ادوهێندێکلەهاوڕێکانیتری����ان،پێیانوابووخەباتکردنتەنیا
لەش����اخبەسنییە،بەڵکوخەباتوتێکۆش����انلەش����ارەکانداولەنێوجەرگەی
دوژمنداپێویس����تیەکیس����ەردەمەوزۆرگرنگیکەکەلەمقۆناخەداس����ەنگەری
ش����ارەکانیشبەهێزبکرێت.هەربۆیەئەوان،لەگەڵئەوەش����داکەئازموونو
تواناییهەڵگرتنیچەکیانهەبوو،هاوکاتلەناخیدڵیشەوەحەزیانلەشاخو
ژیانیئازادیبوو،بەاڵمڕوویانلەش����اخەکاننەکردوبۆدرێژەدانیخەبات
وتێکۆشان،لەناودڵیدوژمن
ول����ەبەغدایپایەتەختیعێراق

دامانەوە.
لەوەهاقۆناغێکیهەس����تیار
دامان����ەوەلەناوش����ارەکانبۆ
کەس����انێکیناسراویلەوێنەی
مەترس����ی ب����ێ قاس����م، لەی����ال
نەبوو.مەترس����یەککەلەیالو
هاوڕێیانیخۆشیانلێیئاگاداربوون،بەاڵمنەشدەکراکەمەیدانچۆلبکرێت.
لەگەڵبەرفراوانبوونیشەڕەکانلەساڵی1974،دەزگاکانیهەواڵگریڕێژیمی
بەعسبەردەواموزۆربەتوندی،چاودێرییەکبەیەکیچاالکوانانیکوردیان
دەک����رد.بۆی����ەزۆرینەخایاندکەلەڕۆژی28.04.1974،لەیالقاس����موچوار
ک����ەسلەهاوڕێکانیبەناوەکانی:"جەوادهەمەوەندی،نەریمانفوئادمەس����تی،
حەس����ەنحەمەڕەشیدوئازادسلێمانمیران"،لەهەڵمەتێکیهێزەکانیئاسایش

وسەربازانیڕێژیمیبەعسلەبەغدا،قۆڵبەستوزیندانیکران.
ڕۆژنام����ەی"الص����ورە"کەزمانحاڵیڕێژیمیبەعس����یدەس����ەاڵتداروڕادیۆ
وتەلەڤزیۆن����ینێوخۆی����یعێراقبوو،لەیالقاس����موهاوڕێکانیوەکوتێکدەرو
گێڕەش����ێوێنوتیرۆریس����تناوزەدکرد.رژیمیبەعسئەمئازادیخوازانەیبۆ
ناوژوورەکانیتاکەکەس����یگواس����تەوەوبەس����ەختترینشێوەدەستیکرد
بەلێدانوئەش����کەنجەکردنیان.بەاڵمس����ەڕەڕایهەمووئ����ەملێدانوئازارو
ئەشکەنجەتاقەتپڕووکێنانە،هیچکاملەمپێنجکەسانە،دانیانبەداخوازەکانی
دوژم����ندانەهێن����اوهەت����ائاخربەرخۆدانی����انکرد.ئەوەلەکاتێ����کدابووکە



341شیرین جیهانی

ئەگ����ەرلەی����القاس����موهاوڕێیانیدانیانبەهێندێکش����تداناب����ا،گیانیگەلێک
مرۆڤیشۆڕش����گەروواڵتپارێزیکورددەکەوتەمەترس����ی.ئەوانخۆیانلە
بەرهەمووئەمئەش����کەنجانەداراگرتوتەنانەتئامادەیمردنبوون،بەاڵم
ئامادەنەبوونکەناویکەسبدڕکێننولەئامانجوداخوازەکانیمافخوازانەی

خۆیانپاشەگەزببنەوە.
جی����الەخۆراگریل����ەبەرامبەرئەش����کەنجەکان،لەیالقاس����موەکووکچێکی
چاونەترسوزیرەک،زۆرژیرانەواڵمیپرسیارەکانیهێزەکانیئەشکەنجەگەری
دایەوەوپێیسەلماندنکەئەو،کچێکنییەکەبەرامبەردوژمنوداگیرکەری
واڵتەکەیدابەچۆکدابێت،بەپێچەوانەوەئامادەیەسەریبەسەربەرزیبچێتە
سەرداریسێدارە،بەاڵمبۆکەسیناچەمێنێتەوە.لەیاللەوەاڵمیپرسیارەکانی
بەڕێوەب����ەریدەزگایهەواڵگریبەعس����داکەهەڕەش����ەیلەس����ێدارەدانیانلێ

کردبوو،بەبێترسگوتبووی:
"بەکوش����تنیمنهەزارانکورد،لەخەوینەزانیهەڵدەس����تن.
زۆرخۆش����حاڵوس����ەربەرزمک����ەگیان����ملەڕێ����گایڕزگاری

کوردستاندافیدادەکەم."
بەمجۆرەبووکەهەرئازاروئەشکەنجەیەک،نەیانتوانیبڕیاریپەشیمانی

بەلەیالدەرببڕن.
ڕێژیم����یبەع����سبەمەبەس����تیچاوترس����اندنیخەڵ����ک،بەتایبەتی����شالوان،
خوێن����دکارانوڕووناکبیران����یک����ورد،ل����ەماوەیەک����یکورتخای����ەنودوای
دەس����تگیرکردنیلەیالزاناوهاوڕێیانی،هەموویان����یدادگاییکرد.دادگاییەکی
نادادوەران����ەل����ەالی����ەندەوڵەتێک����یداگیرکەرل����ەدژیکچێکیشۆڕش����گەری
ئازادیخ����وازکەتەنیاتاوانیداخوازیمافوئاش����تیویەکس����انیگەالنبوو،
بەڕێ����وەچ����وو.هەربۆیەشه����ەروەکچاوەڕواندەکرا،بڕی����اڕیزاڵمانەیلە

ناوبردنیلەیالوهەڤااڵنیبەڕێگایپەتیسێدارە،دەرکرا...
هێش����تادووهەفت����ەبەس����ەرگیران����یلەی����القاس����موهاوڕێیان����یتێنەپەڕی
نەبووب����وو،ک����ەڕۆژی1974/5/12لەی����القاس����موهەڤااڵن����ی،کاتژمێرحەوتی
بەیانیلەزیندانێکینهێنیتایبەتبەزیندانیەکانیسیاس����یلەش����اریبەغدالە
سێدارەدران….دەگووترێکەلەیالقاسملەکاتێککەپەتیسێدارەیانلەمل
کردووەبەدەنگیبەرزهاواریکردووەوهاوڕێلەگەڵهەڤااڵنی،درووشمی

ئازادیخوازانەیداوە...
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بەاڵمرژیمیعێراقتەنیابەکوش����تنیلەیالقاس����موهاوڕێیانیرانەوەس����تا.
هێزەکانیس����یخوڕیبەع����سدەیانزانیکەب����راگەورەکەیلەیالواتا"س����ەالم
قاسم"یەکێکیترەلەچاالکوانانیئازادیخوازیکوردوبەوردیخستیانەژێر
چاوەدێریخۆیانەوە.تەنیاماوەیەکدوایلەسێدارەدانیلەیال،"سەالمقاسم"ی
براکەشی،هەرلەشاریبەغداولەالیەنبەعسییەکانەوەکوژرا.تاوانیسەالم
قاس����متەنیائەوەبووەکەوێنەیلەیالقاس����میخوش����کیبەدەستیهێندێکلە
خوێندکاران����یک����وردوئەندامان����ییەکێتییقوتابیانیکوردس����تانلەدەرەوەی
واڵتگەیاندبوو.دایکوباوکیلەیالقاسم،بەهۆیلەدەستدانیدووڕۆڵەیان،
بەکۆس����توخەمێکیگەورەوە
س����ەریانناوەوکۆچیدواییان

کرد.
لەیال لەس����ێدارەدانی هەواڵ����ی
ب����اڵو کوردس����تاندا ب����ە قاس����م
ل����ە هێندێ����ک هەروەها ب����ۆوە.
هەواڵی جیهان چاپەمەنییەکان����ی
لەس����ێدارەدانیلەیالقاس����میان،
وەکلەس����ێدارەدانییەک����ەمژن
ل����ەمێ����ژوویسیاس����یعێراق����دا

باڵوکردەوە...
لەس����ێدارەدانیکچ����ەکوردێک����یئازاوبوێریوەکلەیالقاس����مبەدەس����تی
ڕێژیم����یعێ����راق،کاریگەرییەکیزۆریلەس����ەرالوانوب����ەتایبەتیشکچانی
کوردستانهەبوو.بەجۆرێککەسەدانوهەزارانالویکورد،ڕوویانکردە
چیاکانیکوردستان،یانیشلەناوشاروگوندوشارۆچکەکان،دەستیانکرد

بەخەباتیسیاسیلەپێناوئازادی.
لەیالقاسم،بووبەچیرۆکوئەفسانەوبووبەسیمبۆلیئازادیژنانیکورد.
س����یمبۆلێکلەتێکۆش����انێکیبێوچانبۆئازادیوسیمبۆلێکلەخۆراگرتنلە

ناوزیندان.
هێندێ����کل����ەش����اعیرانیگ����ەورەیکوردل����ەوێن����ەی"جگەرخوێ����نوهێمن"
هەڵبەس����تیانبۆهۆنیوەتەوە،گەلێکبابەتیلەسەرنووسراوەوگەلێکجاران
ناویهاتووەوڕێوڕەسمیڕێزگرتنیلەخەباتوئازایەتی،بۆبەڕێوەچووە.
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مامۆستا"هێمنموکریانی"لەسەرقارەمانیلەیالقاسم،لەهەڵبەستێکدابەم
جۆرەوەسفیکردووە:

"ک����ەت����ۆت����ۆرایل����ەچ����اوموەکخ����ەویمن
م����ن مانگەش����ەوی رەش����ترە بس����کت ل����ە
ب����رۆمەجن����وونب����ەلەی����الیخ����ۆتمەن����ازە
م����ن ئ����ەوی دەرک����رد پت����ر ناوبانگ����ی ک����ە

خوێ����ری! ج����ەالدی گوت����ی هات����ێ، ب����زەی
ئەس����تۆم باوێ����ژە پەت����ت خ����ۆت کەیف����ی ب����ە
ئیفتخ����ارە میدال����ی ن����ێ، پ����ەت ئ����ەوە
خ����ۆم." میڵەت����ی قارەمان����ی بووم����ە ک����ە
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دانیال میتەران
Danielle 
Mitterrand
1924- 2011
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دانی����المیت����ەران،لەس����اڵی1924ل����ەش����ارۆچکەیڤێردونلەفەرەنس����الە
دایکب����وو.تەنیاش����ازدەس����اڵیتەمەنبووک����ەهاوڕێلەگەڵدای����کوباوکی
کەه����ەردووکیانمامۆس����تایقووتابخانەبوون،بەش����داریل����ەجوواڵنەوەی
ئازادیخوازانەی"بەرگریفەرانسە"کرد.دانیاڵ،سەڕەڕایئەوەیکەتەمەنێکی
زۆرینەبوو،بەاڵموەکووکیژێکیوشیاروتێگەیشتوو،لەخەباتوتێکۆشان
ل����ەپێناوئازادیگەلیفەرانس����ە،دژبەهێزەکانیئاڵمان����ینازیداگیرکەر،بەو
پ����ەڕیزیرەک����یخۆیەوە،بووب����ەیەکێکلەکادرەکان����یجوواڵنەوەیبەرگری
کردنلەپێناوئازادینیش����تیمانەکەی"فەرانسە".لەناوگەرمەیئەمتێکۆشانە
دابووکەلەگەڵ"فرانس����وامیتەرانFrançois Mitterrand"ئاش����نابوو.س����ێ
مانگدوایئازادییەکجاریفەرانسەلەچنگیهیتلێر،لەڕۆژی28یئۆکتۆبری
ساڵی1944،دانیالوفرانسوا،لەگەڵیەکترزەماوەندیانکرد.ئەمەشنەتەنیا
کۆتای����یکاروخەباتیسیاس����یاننەبوو،بەڵکووبەپێچەوانەوە،دەس����تپێکێکی
ت����ازەبوولەپێناوس����ازکردنەوەوئاوەدانکردنەوەیفەرانس����ەوخەباتلە

خاتوونی یەکەمی کۆماری فەرانسە و 
دۆستی گەلی کورد و 
گەالنی دیکەی ژێر ستەم....
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پێناوپێشخستنیمافەکانیمرۆڤوبەتایبەتیشمافیژنانومندااڵن.
دانیالمیتەرانس����ێمنداڵیبەدونیاهێناوە.یەکیانناوی"پاس����کاڵ"بووکە
هەرزوومرد.ئەویدیکەیان"ژانکریستۆفێر"وهەروەها"گیلبێرتمیتەران".
دانیال،بەهۆیخەباتوتیکۆشانیلەبەرامبەرداگیرکەرانینیشتیمانەکەی،
چەندس����اڵدوات����ر،واتالەس����اڵی1981،بۆڕێزگرتنلەوتێکۆش����انە،خەاڵتی
فەرانس����ە"ی "بەرگریکاران����ی
یەکێک میت����ەران وەرگرت����ووە.
ک����ەخەاڵت����ی کەس����انەیە ل����ەو
وەرگرتووە. North–Southی
ه����ەرلەوس����اڵەشداب����ووکە
دانی����المیتەران،وەکخاتوونی
یەکەم����یفەرانس����ەهەڵبژێردرا.
هەمووئەمانەلەکاتێکدابووکە
هاوسەرەکەش����یواتا"فرانسوا
میتەران"بەهۆیلێهاتووییوخەباتوتێکۆشانیبێوچان،لەهەڵبژاردنەکانی

سەرۆککۆماریداسەرکەوتنیوەدەستهێناوبووبەسەرۆککۆمار.
دوابەدوایئازادیفەرانس����ەولەس����اڵی1986،دانیالمیتەرانبەهاوکاری
هاوس����ەرەکەیکەهاوکاتسەرۆکیپارتیسۆسیالیستیفەرانسەوسەرۆک
-France-Li "کۆماریئەمواڵتەبوو،ڕێکخراوێکیمرۆڤدۆستانەیبەناوی
ertés Foundation"دامەزراند.دانیالبەڕێگایئەمڕێکخراوەیەوە،سەردانی
واڵتان����یدیک����ەیدەکردولەپێناوئ����ازادیگەالنیژێردەس����تویارمەتیدانی
خەڵکانیهەژارینەتەوەکانیترلەئافریقا،ئاس����یاوئامریکایالتینوهەموو
ش����وێنەکانیدیکەیجیهان،تێکۆش����انێکیمرۆڤدۆس����تانەیدەستپێکرد.لە
راس����تیدائەمڕێکخراوەنوێیەیبەتێکەڵکردنیڕێکخراوەیەکیتریهاوشێوە
کەلەساڵی1981سازیکردبوو،بنیادناوخۆیشیبووبەیەکەمینخاتوونی

بەرپرسیارلەمڕێکخراوەیەدا.
شۆڕشیگەلیکوبا،جوواڵنەوەیئازادیخوازانەیسۆسیالیستی"ساندنیست"
کەڕێبەرەکەیانواتا"س����اندینۆ"بەپیالنیئامریکایی����ەکانلەوالتینیکاراگۆئێ
کوژرا،شۆڕش����یمافخوازانەیکوردان،مافخوازانی"تەبەت"لەچین،خەڵکانی
مافخوازیناسراوبە"باربار"لەباکوریئافریقاوبەتایبەتلەواڵتی"مۆراکۆ"
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وچەندینگەلوجوواڵنەوەیئازادیخوازانەیدیکەلەجیهان،نموونەیەکنلەو
خەڵ����کوجوواڵنەوان����ەیکەدانیالمیتەران،بەهەم����ووهێزوتوانایخۆیەوە
پشتیوانیلێدەکردن.هاوکاتجیالەدابینکردنوناردنیخۆراکوپۆشاک
بۆخەڵکانیبرسیلەواڵتانیجۆراوجۆر،لەبواریداوودەرمانیشیارمەتی

داونوئەوەیلەدەستیهاتووەکردوویەتی.
میتەران،لەماوەیتێکۆشانەکانیمرۆڤدۆستانەیداهەمووکاتێکپشتیوانی
ل����ەجوواڵنەوەیئازادیخوازان����ەیکوردانیشکردووەوتەنانەتوەکوویەکێک
لەباش����تریندۆستانیکوردنەکتەنیالەکوردستان،بەڵکوولەهەمووجیهان
ناس����راوە.میتەران،بەتایبەتیلەگەڵڕێبەرانوشۆڕش����گەرانیکوردلەپێناو
وەدەستهێنانیمافەکانیکوردانوبەهەمووجۆرەشێوازێکییارمەتیدان،لە
پێوەندیدابووە.دانیاڵمیتەران،لەس����اڵی1992دوابەدوایتێکشکانیسەدام
حوس����ێنلەباشووریکوردستانوس����ەرهەڵدانیگەللەمبەشەینیشتیمانی
کوردان،هاوڕێلەگەڵسیاسەتمەداروڕێبەریدڵسۆزیفەرانسەوی"بێرنارد
کۆش����نەر"کەدواتربووبەیەکێکلەس����ەرۆککۆمارەکانیفەرانسە،سەردانی

کوردس����تانیانکردوجارێکی
ترپشتیوانیوهاودڵیخۆیان
لەگەڵکورداننیشاندا.جیا
لەمان����ەمیتەرانب����ەتوندیلە
گ����ەڵهاتن����یتورکی����اب����ۆناو
دژایەت����ی ئوروپ����ا یەکیەت����ی
دەک����رد،چوونکەپێ����یوابوو
کەتورکی����ا،مافەکانیمرۆڤ
وبەتایبەتیشمافیکوردانی

پێش����ێلک����ردووەوناتوان����ێببێت����ەئەندامییەکیەتی����ەککەمافویاس����اکانی
ماف����یم����رۆڤبەبنچینەدەگرێ����ت.میتەرانهاوکاتپش����تیوانیلەپێکهاتنو
دامەزرانیکوردس����تانێکیس����ەربەخۆکردووەوبەهەمووتوانایخۆیەوەلە
پێناووەدەس����تهێنانیمافیدیاریکردنیچارەن����ووسبۆکوردانلەهەموو
بەشەکانیکوردستان،بەتایبەتلەڕۆژهەاڵت،باکوروباشووریکوردستان،

هەوڵیداوە.
دانی����المیت����ەرانوەک����ووژنێکیمافپ����ەروەر،هەمووکاتێکب����ەهۆیئەم
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هەمووس����تەمونادادوەریسیاس����یوئابووریکەلەجیهانداهەیەخەمگین
بووەولەمبارەوەگوتویەتی:

"مندەس����ەاڵتیئابووریکەبەس����ەرخەڵکانداحکومەتدەکات،مەحکوم
دەکەم.ئەمەسیس����تەمێکەکەتاکەکانیمرۆڤدەکاتبەبەش����ێکلەمیکانیزمی
ئابووریخۆیودەیانتوێنێتەوە.ڕێزلەخەڵکانیهەژارناگرێتوتەنیاشتێک

کەبەالیەوەگرینگە،قازانجیمادییەوبەس".
دانیالمیتەران،یەکێکەلەخۆشەویستترینژنانیڕۆژاواییلەناوکوردان
دا.ئەمژنەفەرانس����ەویەکەهەرلەتەمەنیالویەتیخۆیەوەلەدژیس����تەمو
زۆرداریخەباتیکردووە،تائاخرینڕۆژوچرکەکانیژیانیش����یدەس����تیلە
تێکۆش����انهەڵنەگرت.مەخابنمیتەرانلەتەمەنیهەش����تاوحەوتس����اڵەییو
لەس����اڵی2011،کۆچیدواییکردوهەموومرۆڤدۆستانیوئازادیخوازانی
جیه����ان،بەتایبەتی����شکوردانیخەمگینکرد.ئازادیخ����وازانوڕێبەرانیکورد
لەهەمووبەش����ەکانیکوردس����تانپەیامیسەرەخۆش����یانن����اردوتەنانەتبۆ
ڕێزگرت����نل����ەی����ادوخەباتیئەمژن����ەگەورەیە،هەزارانکەسلەکوردس����تان
جلوبەرگیرەش����یانلەب����ەرکرد.دانیالمیتەران،کۆچ����یدواییکردبەاڵم،لە
مێژوویمرۆڤایەتیداوبەتایبەتیشلەکوردس����تان،ش����وێنێکیتایبەتیهەیەو
ب����ەدایك����یكوردانناس����راوە.کەمنینئ����ەوکوردانەیکەبەی����ادیئەو،ناوی

کچەکانیانناوە"دانیال".
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