
                                 ڕی جادی  ماپه .....رچاوه سه

  حموودی مه جیبه  نه......رگران وه

                                         پوانی خوێگاندی و ر  

   ھمنانه رنیکی  اپهڕ ک له یه ونه                                

  وه ره  ده  ھاتنـه، تی بریتانیـا بـوو وه ی ده پۆکه ژیر چهیندووستان وتکی  ه  ی1930سای 
کـــــی ھنـــــدبۆی تـــــ   خـــــه  بـــــو کـــــهک یـــــه وه بزووتنـــــهتـــــی بریتانیا ســـــه  ژـــــر ده لـــــه
و  بـه تـی  یارمـهکۆشـا تـده وام ر ده بـه وه  بزووتنـهو ری ئه ک ربه ماھاتماگاندی وهکۆشان، ده
  . بکات کی ھمنانه یه  شوه  به یه  شۆڕشگرانه وته ره

  وتـه و ره نگرانـی ئـه ن گاندی و الیـه  الیه  له کی زۆر گرینگ بو که  یه  نموونهرپوانی خوێ
   قۆنــاغکی دیلییــه  نووســی ھنــد لــه وتــوانی چــاره چو رــوه  بــه کــی ھمنانــه یــه شــوه  بــه
  .ستی ر به  بۆ قۆناغی سه وه بگوزته وه

   بردنــی بریــاره  نــه رــوه مــای بــه ر بنــه ســه  بــات و تکۆشــانی لــه  ی خــه  درــژه گانــدی لــه
 دژی مایـاتی خـوێ  یلـه وھمنانـه ،ریپوانکی خۆ راگرانه وه که ن خه  الیه کان له تیه وه ده

  .ساز دا

 وتـی   لـهم ھنـانی خـوێ ر ھه و به  کینو فرۆشتن شنه رچه  ھهیاسای مایاتی خوێپ  به
  یـه کۆمپانیـا بریتانیا  و خـۆ بـه ک داھاتک راسته هبوو، خوێ و غه ده  کان قه ۆھندیهبھند

  .ر چووبو تی بریتانیا ده وه ن ده  الیه  له م بریاره کان سپردرا بو، ئه

م یاسازیانکی زۆری  ، ئه که ر بنیام ھه کانی   رۆژانه  پویستیه شک له به  خوێ واکه له
  یاسـای خـوێ ھـیچ کرکارـک کـه پـ ، بـهکـرد  کـان ده موھندیـه ی ھـه و خۆ ئاراسـته راسته

 پداویـستی  بـو بۆیـان نـهکرد ریاکـان ئیـشیان ده ی ده نـاره  کـه  خوکان لـه  کانه ت له نانه ته
ســکی  ر کــه بـوا ھــه ن،ده دابــین بکــه یانــه خو وکانـه  ئــه لــه  کانیــان ماـه خـوێ خۆیــان و بنــه
 بـۆ  پداویـستی خـوێکـان یتانیـهبرکۆمپانیا  تیدالـه سـه ڕی بـ ده وپـه  ئهدانیشتوی ھندله

  .ت  بکیبایهی که  ماه خۆی یان بنه

 . دا کارک بکات ندیه م پیوه  بیاری دا له ک بوو بۆیه وی خه عنه  مهری گاندی ربه
سابارماتی بۆ  پ له رپوانک به دژی یاسای خوێ  تی له زایه ر بینی ناره دابۆ دهبیاری 

 ی که  کردنی رپوانهست پ پش ده ،  بداتنجام  ئه تره لومه کی400ی  وداکه مه داندی که
و   ئه  کردبو که وه روونی وڕاشکاوی باسی له ناردوتدا به  نه ته لسه نایب ئه بۆ یک یه نامه

  :ی دا نووسیبوی که  نامه ھا له روه  وھهنابات روه  به) یاسای خوێ( کان  ی بریتانیه بیاره
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دتاندا جگای خۆی  بو یان له دتان نه هی من ب که رنامه گه ئه
   لره  که  ھاوڕی وھاوکارانه ئه ل گه  من له ،م مانگه  ی ئه11رۆژی که ،باشبزانه وه کرده نه
 م داھات قیری که ر مرۆڤکی فه ھه ی  روانگه ،من لهشکنین و ،یاسای خوێ ده وه ی دۆزمه ده

  .زانم کی خراپی ده  یاسایه هب  یه ،الم ناعادنهت مایاتی خوێ سه و ده

وتن و  ی نووسی ورکه هسمی نام  ره بهخۆی  بۆچی گاندی  که  پش  دته وپرسیاره دا ئه لیره
  ؟ کی تدا نووسی  کارییه مو ورده ھه.......ستو  به کات و مه

  یه بات دا کاتی واھه خه له .دا باتی ھمنانه  خه  له  باش زانراوه کی به یه شوه مه ئه
ت  که نجامی کاره  ئه  لهموان ھه، یت  بکهرت رانبه دژی به  لهی کاریک وه رله  به که پویسته

   : بۆ ونه .یت ئاگادار بکه

 فن  وت وله  فن رکه  له  بۆیه  نیه ویاسا،عادنه م یان ئه ئه بوای من   بهیت تۆئه
دونیا بۆ  رنجی م سه  بهتان بار نی ھشتا تاوتۆ  یاندنه م راگه به. شکنم  یاساده شون ئه

  ی خۆت بۆ شکاندنی ئه که  تۆ بیاره  کهی وساته ئه.یکش  رادهتالی خۆبۆو ت که الی بریاره
 وھۆی   تۆیه  روویان له یاندنه سگای راگه وی کامرا و دامو ده ئهیت، که ج ده یاساج به

 نوان خۆت و تاوان   تۆ له م جۆره به.نن یه گه مو دونیای ده  گوێ ھه زانن وبه ت ده که کاره
وت  ت،بھه که ره بهران ر به گه  ئه وه کی تره  الیه له. کت داناوه بارکی ئاسایی جیاوازییه

  بات له خه، رت پ بگرت  به ھزو توانا  بهت که یارهست پ کردنی ب پش ده
  کت نه ی تۆ ھشتا ھیچ یاسایه وه  ھۆی ئه بت به ندی تۆ دا ده وه رژه به
ڕورای   بۆ الی برو باوهک موخه رنجی ھه وکاتیش سه ئه شکاندوه ونه زاندوه به

  . وه رته گه ڵ ده دژی خۆی ھه ت له که ره رانبه توندوتیژی به  مجۆره به . ڕاکشراوه تۆوه

ی  که  ھمنانه  شۆڕشه ڕی به  باوه پیاوکی بریتانی که ،له یه و نامه نی ئهدیان گاندی بۆ گه
   :وم دانووسی له نه ته لسه  نایب ئه.ر گرت  کی وه کان بو که ھندیه

کان  وت یاسا و بیاره ی ھه ت ده  تایبه وت بکات که سووکه وت بک ھه ی ھه گاندی ده« 
تی گشتی   ی گاندی یانی شیواندنی ھمنایه وته ووکهس م ھه و بشکنت ئهزنت  ببه

   » گای ھندووستانه کۆمه

 ساتیاگراھی کانی ھاوڕی  لهس   که78 ی مارس ، گاندی 12   بیار بو ،له ی که و جۆره به
ی خۆیان   که  رۆژه23  ره فه  سه)سووراوانی ھزی راستی   مانای ھه  ساتیا گرا به(گاندی

تی   ھمنایه وه که شدارانی رپوانه ن به  الیه  له ویست که ی ھه ی دهگاند.ست پ کرد ده
 زیاتر  وه کار بھنت ئه توندو تیژی بهی  که ره رانبه  بهر گه م ئه ، به بپارزرت که رپیوانه

   له که  رپوانه  دان به  بۆ دریژه سته به و مه بت، بۆ ئه یان دا ده که وه  قازانجی بزووتنه له
رانی یاسا  شداری ژنان پارزه  به یزانی که  بو ده وه یشی ئه  ھۆکه گرت ر نه کی وه ژنان که

و  و شارو شارۆچکه کی ئه  دا خه  که ی رپوانه  ماوه له .ناخنت  ئاۆزی ھه به
 گاندی و ھاوڕیکانی رایگاو  دا بون بۆ پشوازی له که ر رێ رپوانه  سه  له یکه گوندانه

پو تۆزی رگا گاندی و ھاوڕیکانی زویر   ته ی که سته به و مه بهکرد  کانیان ئاو پرژن ده هبان
ربینی  ھاده روه  بوو ھه ی گاندییه وه و بزووتنه  خۆی جۆرک پشتیوانی له مه کات ئه نه

  نی بو که ده رمانی مه ی تر نافه وه  جۆرک لکدانه  به دژییاسای خوێ بوو، تی له زایه ناڕه
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و گوندو  مو ئه  ھه ی دا له که ره فه ی سه  ماوه گاندی له. چوو  ده روه  به وه ره ماوه ن جه  الیه له
ڵ  کردن ھه و باسی بۆ ده وقسه وه کرده کی کۆ ده ر رگایان دابوو خه  سه  له ی که دانیانه ئاوه
کرد  ک ده بۆ خهو باسی   قسه ر شونک که  ھه ، لهنی ده ر مانی مه خراندن بۆ نافه ده

  . وت که ل ده گه یان له وھشونه  پیاوانی ئه کی ترله یه ژماره

لیواری  یشتنه  ی زایینی ، گاندی و ھاوڕکانی گه1930 ی ئاوریلی 5وتی   رکه له
و  ک قسه  خه کجار زۆر له کی یه یه کانیان گاندی بۆ ژماره پاش خوندنی نوژه.ریاکان ده

  .باسی کرد

 .زاند ی سنووری یاسای به و کاره ڵ گرت، گاندی به  ومستک خوێ ھه وه وییه پاشان دانه
ل گاندی بوون پشتگریان  گه  له  که سووڕاوانه و ھه مو ئه  ھه ڕی که په ند ساتک ت نه چه
وانیش  ڵ گرتو ئه ھهیان مشتک خوان  ر کامه ی گاندی کردو ھه که  ھمنانه باته  خه له
و  ر ئه به مانگک دواتر گاندی له. زاند  به م ھمنانه یاسایان بهک گاندی سنووری  وه

م  به،کران ندیخانه ی به وانه ھاوڕکانی ره ل زۆرک له گه رو له سه ست به ده  ر مانیه نافه
ی  وه ر ئه به کرانله ر نه سه ست به زاندبووده یساسایان به ی که سانه و که واوی ئه ته

   . وه بوه ده کانداجیگایان نه ندیخانه به  له  بوون کهزۆر یاساشکنان ھنده

  شکی زۆر له  به وه وخۆراگریانه  ھۆی ئه  به ک خۆراگری خولقاندکه کۆمه، رپوانی خوێ
ن  الیه  رپوان له.سران ئاکامدابه یران بوون وله کانتوشی قه بریتانیه کارخانهدووکانداران و

  یه وه و بزووتنه سووراوانی ئه م ھه کی زۆر بووبه  تیژییهتوش توندو رانی یاساوه پارزه
نجام  کی توندوتیژیان ئه یه وه ر پۆلیسدا کرده رانبه به  وله توندھو تیژی پاراست خۆیان له

   له وه و بزووتنه سووراوانی ئه ھه س له دا زۆر که یه ھمنانه وه و بزووتنه له  دا، نه
  یه وه تنهو بزوو  ئاکامی ئه.کامی توندوتیژی پۆلیسدا کوژرانئا  کران یان له ندیخانه به
ر  سهوخرۆش  ھاته یه وه وبزووتنه سووراوانی ئه ھه له پشتگری بۆدونیارای گشتی  بووکه وه ئه
   . وه وته ستی ھندووستانی ل که ربه نجامی سه ئه
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