
 ش و شتی دیكه رده روه راقی په مه
  
 :م شی چواره به
  
ر  هه آرت، له ری و وت پارزی ده روه ر ئازادی و دمۆآراسی و دادپه سه له  وام قسه رده به
م و مژاوی و نادروستمان  آی ل و ته و ئایدیایه مان ونه م زۆربه ، به وه آانه ناه موو آه هه
آسانی و  خزنین، چاندنی رۆحی یه هه  آی دمۆآراتیانه یه رده روه هی چۆن چۆنی پ وه له  یه هه

  هتد، قوتابخانه... آانی فیزیاو آیمیاو جوگرافیا وانه  له  آاندا گرنگتره وه نو نه ری ده روه دادپه
ند،  مه وه ژار و ده رستی و جیاوازی نوان م و نر، هه زپه گه رۆحی ره  آه  آه زگایه ده  تاآه
هاوتی   رجه مووان مه ر هه آات، هه ب ده آان بنه آان و ئاینییه به زهه ش و سپی، مه ره

ی  ، جگه ش هاوشاری بوون و هاوتیبوونه قینه آی راسته یه ناسنامه  خش بن، تاآه سودبه
ن  آان خاوه آوڕ و آچه  مانتوانییوه نه  نووآه قۆناغی خوندنی باشدا تاهه  تا له هه  آه  داخه

می  نو سیسته نگی خۆیان بن، ئاخر خودی مامۆستاآانی زانكۆ به نگ و ره ویست و ده
آی  زموونی دمۆآراسییه ئه  آرد آه یانی نه ئاماده  ڕین آه و فرآردنكدا تپه رده روه په

یی و زانكۆ لك  ندی و ئاماده تایی و ناوه ره آانی خوندنی سه ن، پرۆگرامه بكه  رانه بونیاتنه
هیچ قۆناغكدا   ، له دا نییه و قۆناغانه نوان ئه آی ئۆرگانی له ندییه یوه ازاون و هیچ پهتر
  آان و آۆمیونتی له آانی تاك و گروپه پویستییه  یشتن له گاو تگه بۆ ناو آۆمه  وه ڕانه گه

یان و ڕووی ژ رگاآانیان به رگیز ده هه  ك ژووری داخراون آه آان آۆمه ، پۆله ئارادا نییه
ری  نته و سه ك بنكه آرت زانكۆ آۆمه ڕێ ده موو دونیادا چاوه هه ، له وه آانیدا ناآرته آشه

رامیاری و ئابووری و   و گرفته موو آشه رهه ی هه وه بت بۆ خوندنه ی هه وه لكۆینه
گا  آۆمه  ن و بهخۆیا  واویی قوتابیانی زانكۆ له ته دا به م قۆناغه چی له آان، آه تییه یه آۆمه

وت مامۆستایان و قوتابیانی  كو ركده آان، به تی و سروشتییه په  ك زانسته بن، نه نامۆ ده
نو  ده  ی آه وه گاو ئه ناو آۆمه  وه ڕنه بگه  آانی ناو زانكۆآانی ئمه ئینسانییه  زانسته

ی  وه بۆ خوندنه   وه راآتیكییهرووی پ له  خوندوویانه  ك تیۆره ك آۆمه آاندا وه دووتوی آتبه
ك  نه  ناسی آه روونناسی و آۆمه رچووانی ده ده  آاری بھنن، زۆرن له آاندا به آۆمیونیتییه

، پرسیاری  وه كو ناتوانت خۆشی بخونته ی خۆی، به آه واده ی خۆیان، یان خانه آه آه ڕه گه
نوان  یاڵ و واقیعدا؟ له نوان خه له  آه  چییه  یه وره گه  و تۆرانه ئایا ئه  آه  یه وه آی ئه ره سه
رۆح ناسین و شناسی  ندی به یوه رچی په ب و فیكردا؟ بۆچی هه ده ر و ئه ت و هونه زه له

دا رزك بۆ  آانی ئمه پرۆگرامه  ؟ بۆچی له رآراوه پرۆگرامی خوندندا ده  له  یه هه  وه خۆمانه
چی  بات و آه ی ده ڕوه خون و ئاگر و ئاسن به  ؟ وتكه نراوه دانه  سروشت و ژینگه

  وه تاییه ره سه  ر له یی هه خشنده توندووتیژی و ئاشتی و لبوردن و به آانی دژ به رنامه به
ناو   خرابوونه آیش نه یه و سیپاره نامیلكه ی دواییش به ك دووساه م یه آو زانكۆ تا ئه تاوه
ی آوردی و عراقیدا آاری  رده روه په  له  آه  آه یه فه لسه یان چ فه وه ، ئه وه ی خوندنه رشته

  تكی مرۆڤناسی دووربت له عریفه ر مه زانست و هه  بووه هه  وه واوی به و بوای ته آردووه
هیچ   وه آانییه موو لقه ر هه هه آان، به ی رۆح؟ بۆچی زانسته وه شاندنه ت و گه زه خۆشی و له

ندی  یوه ن؟ بۆچی په آه مگینمان ده و تۆران غه آی آینه یه و تاڕاده نییهجوانناسی تدا   بك له



زاندن و رق و  آدی به رم و تۆران و گومان و یه ر ترس و شه سه له  نده نوان مامۆستاو قوتابی به
  و جۆره ها پرسیاری له یه ده م به وه  خوازت آه ده  ئمه له  قینه مو مۆچی؟ ریفۆرمی راسته

ئامانج،   ین به بكه  رانه روه پانی آارو چاآسازیدا دۆخكی جوانتر و مرۆڤپه گۆڕه  و له وه نهی بده
ك  وه  وت آه ده  ئمه و سانكی دووروو درژی له آه ره و ستراتیژمان گه خشه نه  ته به هه

آی  یه ژماره  ر بۆ نموونه خوازین، هه متر نه وتن آه رآه و سه وه بردنه نگین و له ك بجه سوپایه
و  وه وساندنه م و چه ی سته و پكھاته ندین شوه چه  زانن آه آان ده ناسه رده روه په  م و زۆر له آه

نو ژیانی  نو ژیانی رامیاری و چ ده ، چ ده یان آردووه نگژی ژیانی ئمه توندوتیژی ره
ر  هه  ر له به  توندوتیژییهو  وه وساندنه هرو چه م و قه و سته ی ئه تیماندا، آارگه یه آۆمه

آاندا  نو ماه ده  رانه آته ر و ئه آته و آاره مان ئه آات، هه ست پده ده  وه آانه ماه شونك له
هیچ پرۆگرامكی  آان، آه ناو قوتابخانه  وه چنه ژین ده ڕانگزیدا ده شه  دۆخكی وا پ له  له  آه

آدی،  ی یه وه وساندنه ڕانگزی و چه ی رۆحی شهبآردن بت بۆ بنه نه  زراوه و دامه تۆآمه
گ و  ره  ن به آه بین ئاشنامان نه تا پیر ده  وه مناییه پ له  آانی سایكۆلۆژیا پ به وانه
بت  ش نه رنامه دی و آار و به به آی ئه یه مارگیری و نرفۆزه و ده وه وساندنه م و چه ی سته ریشه

شقی   پاڵ راهنان و مه  ، له وه ها باس و لكۆینه ده تنی سهش هه  رآردنی، چ به سه بۆ چاره
دۆخكی وادا وامان   له  وه مانه  ته به آاندا، هه نو قوتابخانه تی ده تایبه پراآتیكی، به
مان دۆخی  هه ی به تانه و میلله رزآردن له دا قه ڕنین، لره تپه  مواره ناهه  م باره لناآات ئه

نگی  دوای جه و فرآردن له رده روه آانی گۆڕانی په زموونه تی ئه تایبه وون و بهڕی دا تپه ئمه
جۆرك   بت به آات و، ده رچاومان رۆشنتر ده ی وتانی ئاوروپا به زۆربه  له  وه مه جیھانی دووه

كی  آه به  آه  ی وای تدایه ندین بگه بت، چه مووشی نه ر هه ی آارآردن، گه ونامه یه په  له
ونی  م خه ت به باره ی ناوخۆ و لۆآای سه هره تواناو به  رگرتن له ك وه ڕای آه ره بت، سه  ئمه

مكی  سیته  و فرآردن له رده روه می په رۆژئاواش گۆڕانی سیسته  له  ته به ، هه گۆڕانه
كردن و گۆڕان و چاودری  له  میشه و هه ك بووه ره دمۆآراتی و لیباڵ سانكی زۆری گه

ستان  وه  پانكه گۆڕه  تاآه  رده روه بواری په  ، چونكه ر بووه سه  بژارآردن و ل البردن و خستنه
  گومان و پرسیاری تازه  میشه قاقو بیابان، هه  یكا به ی و سستی وبباآی ده مبه و ته
  .هنت ده  وه دوای خۆیه خش به و ئومدبه وره مۆی آارآردن و گۆڕانی گه داینه

  
  
ری  سكه قی عه و عه میراتی حوجره  له  ه تكه  ماه ر آه دا به آانی ئمه قوتابخانه  ی له وه ئه 

ریفۆرمكی   هانمان بدات بۆ پشوازی له  یشتووین آه تای گومانك گه ره سه به  نووآه هه  آه
موو چین و  نو هه ن، ده ش هه به آی قه یه ژماره  ین آه یاد بكه  له  وه ، ناشكرت ئه قینه راسته
ك  ، یان وه هیچ گۆڕانك نییه  یان بوایان به ، آه وه واره خونده وارو نه خونده آاندا، به توژه
ر  م هه رده به قچوو له نده راو زه ر گه ده قه... رمیراتی آۆن سه له  و تووڕه تی مرۆڤی آآه سه خه

ری و دژ  به ن بۆ رآه آه رخان ده خۆیان ته وی موو هه رهه و بچوآدا، هه وره گۆڕانكی گه
ر  هه  ن آه كانكی واش هه خه  ی آه وه له  ونكدا،جگه و خه ر پرۆژه ر هه رانبه به ستان له وه

،  وه گرته ك نه وان یه وی ئه عنه ندی مادی و مه وه رژه ڵ سوود و قازانج و به گه گۆڕانك له
آی زۆر  یه ڵ و مردووی ژماره مبه رۆحی سست و ته  له  جگه  یه وه شاندنه وه شیاوی گومان و هه



و  ر آوشتنی ئه سه آردن له رده روه دا جۆری په وه له  ت و خوو آه سه خه  به  بووه  آه  ئمه  له
زۆر جاران   ، آه بووه وی هه آاندا بره آان و قوتابخانه وته آان و مزگه ماه  له  رۆحه
سست   و رۆحه تبینی ئه  رو ئاقارانه ڤه م ده ئه  ته توونهها  آانیش آه تناسه رۆژهه

،  نییه  ی باسی ئمه دا جگه لره  آه  لك هۆآار خولقاندوویانه گه  آه  یان آردووه ومردووانه
یدا  رده روه آی فیكری و رامیاری و ئابووری و په یه ر بوارو آایه هه گۆڕان له  ش آه وه وای ئه

دان  رآشی ملنه تی و سه رباری ئازایه ، سه آه ره نكردن و ماندووبوونی گهرخا بت هزو خۆته
وت،  ست بكه ت ده یه ن ویست و ئیراده و سوپا ئازاو خاوه ئه  حاه مه  وه دیسانه  آه

موو  هه حوآمی راهاتن و ئاشنابوون به آان ئاسانترو خۆشتر به آۆنه  ر شته سه له  وه مانه چونكه
  آی دیاریكراو و سنورداری له وتوانایه وزه  ها ساه یه ی ده و بارو دۆخه ی ئهآان آارییه ورده
آی  ، ئارامی و خۆشنودییه ترسی تدا نییه آان مه آۆنه  قه ر ده سه له  وه ، مانه ویستووه  ئمه

رداری ئازادی  ستبه ده  چت آه وار ده نده و به سكی آۆیله دۆخی آه  ق له قاو ده ، ده تدایه
  وتبت آه ست آه آی ده ش ئارامییه وه ق دابت و به ونی رزگاربوونی ته واوی خه ته و به ووهب
چژن، ب  ئازار ده بینن و نه ت و خۆشی ده زه له ئیتر نه  چت آه آان ده ئارامی مردووه  له
و  آجار زۆر له آی یه یه ی س سای رابووردوودا ژماره ماوه یم له رم و دوو دی ده شه
نھا بواری  ته ر به هه  یه م قسه یترسنت، ئه گۆڕانك ده  موو جۆره هه  مان بینی آه رانه آته آاره
موو  هه  آه  یه هه  و ترس و تۆقینه ئه  ی دیكه نو زۆر بوارو آایه كو له ، به وه ناگرته  رده روه په
گۆڕان   بیر له  آات آه وا ده  و ترسه ر ئه خات هه آده په گۆڕان وڵ و ویستك به ون و هه خه
  آه  وه ینه ك بیر بكه آو یه موومان وه ر هه ك بچین، هه یه  موومان له ر هه و هه وه یته آه نه

آدی  نھا جیاوازی دروستكردن و یه ته  ، چونكه وه ینه آه بیر نه  دواجار وای لدت آه
آی دمۆآراسی،  یه آارآرده  گریچت به ده مۆڕای هه آی سیاسی و بوكردن مانایه قه
تی  تایبه بی و ئیسالمی به ره گشتی و عه  ڕاست به تی ناوه ی رۆژهه م وتانه ی ئه رده روه په

آو آورد،  ش وه ڕۆك، ئمه و ناوه مان شوه ر هه سه آان له دروستكردنی مرۆڤه  به  آارآردنه
ی ئاغا و  فه لسه وی فه یه خۆی سیاسی په ربه آی سه یه واره بوونی قه حوآمی نه به

دا  وه آارهنانی زمانی خوندن و نووسین و بیرآردنه به تا له هه  ین آه آه آان ده ره داگیرآه
بی و فارسی و تورآی بوو،  ره زمانی عه  تداران آه سه دوای زمانی ئاغاآان و ده  وتینه آه

ی شانازی  مایه  و س زمانه آردن به و قسه وه ن و بیرآردنهنوسی  آه  نو ئمه هشتا زۆرن ده
ر  سه بوون و داگیرآاری له مژووی آۆیله  میشه آوردی، هه  آردن به نووسین وقسه  له  زۆرتره

آان  ناچار بوون  تكار و آۆیله آان و خزمه ره آه آاره  ت آه موو جیھاندا پمان ده ئاستی هه
تورآیا زمانی آوردی   آه  نووآه تا هه آانیان، هه نه و ئاغاو خاوه رهو دوای زمانی گه  ونه بكه
ب  ره تورك بوون و آوردبوون و عه  آات، چونكه زانت چ ده ك داگیرآار ده ، وه آردووه  غه ده قه

و  وه ناو زماندا، هیچ فیكرو بیكردنه له  آی ئازاده یه مه ر شتك دۆخ و گه هه ر له بوون به
  تك و تاآه میلله  ت به ر آلتووركی تایبه آی ناو هه و هزو جوانییه میراتكی رۆحی

س  ها آه ده بوو سه ، ب هۆ نه خۆت مانای نییه ت به ی زمانكی تایبه وه ره ده  آان له سه آه
ن  الیه آوژراون، دادگایی آردنی مندانی آورد له) قیب ی ره ئه(ر چینی سروودی  سه له

هماو   وه ناوه ی وت و له وه ره ده له) قیب ی ره ئه( ر چینی سروودی سه هدادگاآانی تورآیا ل
  ، له وه آه ئایه  ، له وه سروودكه  له  وه و خۆجیاآردنه وه ڕانه گه تای هه ره سه  آه  یه گه به



رستی و خولقاندنی رۆحی  ز په گه مانای ره به  وه آات، جیاآردنه ست پده ده  وه پۆشاآكه
م زمان و سروودو  سكی دیكه من آه  ی آه وه به  یه نھا مافكی ساده ، ته ۆڤنیستی نییهئ

آان  زۆر دمۆآراتی و لیباه  موو وته ر هه هه  نووآه تا هه  ، آه م جیاوازه آه رگه و به ئاآه
خات،  رده ی دهك ئاشكرا خۆ یه وه آی فتبۆن و دۆڕان و بردنه یه مه گه  ن، له آه وی لده یه په

ر  هه  وه آانمانه آالسیكیه  ن شاعیره الیه بی و تورآی و فارسی له ره عه  نووسینی شیعر به
یی  سته رده زن و سه كو رۆحی مه ، به بووه بی نه ده آی ئه و توانایه هره نھا نواندنی به ته به

  ن آه بكه  بییه ده ئه  مه گه و ری و پكۆی ئه به رآه  آردووه  و شاعیرانه وای له  آه  داگیرآاره
ی  مه ر ئاغاآانی خۆیاندا، خودی گه رانبه به  له  دای تدا بووه حه ته  ندكجار جۆرك له هه

رۆژئاوای (ك رۆماننوسكی وه) آات ره لیم به سه(ری  ده به راده سیحر ئامز و توانای له
آی ئاشكرا یان  دایه حه ی تهڕ وپه نووست تا ئه بی یان سوری ده ره عه به  آه) آوردستان

آی ناو  تاچییه آوده  آات به ره لیم به ب سه ره رانی عه نووسه  ك له یه ، ژماره ی تدایه شاراوه
رسامن،  ندكیان سه ن و هه آه ندكیان گومانی لده زانن، هه بی ده ره بی عه ده زمان و ئه

یان آوردكی   یه)سوری(ماننوسكی وتم رۆ ، آه ه)روش محمود ده(  رسامانه و سه آك له یه
ویش رك  ئه  یه ستم هه به ك مه نھا یه ته آوردستانی رۆژئاوا یان رژئاوای آوردستان به

آی  نو جوگرافیاو مژوویه ده  نده آات چه ره لیم به ی من وتۆو سه وه ر ئه سه له  وتنه آه نه
واقیعدا   نو زمانداو له ده  ناسنامهبۆ   وه ڕانه ترین گه ساده  له  نده ژین، چه شواودا ده

مال  شار آه نووست و یه بی ده ره عه به  آات آه ره لیم به ر سه بین، گه دووچاری پشوی ده
ربگرن  تی نۆب وه فارسی خه روشیان و ئیبراهیم یونسی به فی ده شره لی ئه تورآی عه به
  به  یاندا ئاماژه آه ژیاننامه  له  دایه وه ناسرن، له ری سوری و تورآی و ئرانی ده ك نووسه وه

ی  وه ره ر ئاستی جوگرافیاو فدانی بۆ ده سه تبوونی آورد له ت و په آوردبوونیان بكرت، له
تی و  وایه ته ی سیاسی و رابوونكی نه بوونی ئیراده آی خۆمان و نه یه رنامه مژوو، ب به

  راپاگیر، به و جیھانی سه - ئیقلیمی - تی رمایه هتی ه ر ئاستی سیاسه سه خالق له بوونی ئه نه
م  آه ی دمۆآراسی و مافی مرۆڤ و رۆحی لیبایزم ده شه بانگه  آه  وتانی رۆژئاواوه

  آدا داوای خوندن و نووسین بكات به ی بیست و یه ده تای سه ره سه  آورد له  آه  وایكردووه
بی و  ره عه به  آانی آورد آه آالسیكییه  اعیرهی ش نموونه. ر خاآی خۆی سه له... زمانی خۆی

ئاخۆ بۆچی : ن آه ال دروست ده مان له و پرسیاره ئه  فارسی و تورآی شیعریان نووسیوه
؟ بۆچی  وتووه آوردی شیعریان نه  مان رۆژگاردا به هه ب و تورك و فارس له ره شاعیرانی عه

آانی  ره آاندا سروودی داگیرآه و قوتابخانهن یانیان ده ریان به سه له  رجه مندانی آورد مه
  .آوردستان بچن

رش  رۆحی په  له  وره كو گرفتی گه ت، به دا آۆتایی نیاه یی لره رده روه تی سیاسی و په هامه نه
و شارو گوند و  و له آه ریه هه  وه ڕینه دوای راپه آان له حیزبه  آه  هاتووه  وه و بوی آورد خۆیه

آتی و حسك و  نی سروودی جیاواز بوو، پارتی و یه داگیریان آردبوو خاوه  ی آه ره ڤه ده
وان و ئاوازو سروودی خۆی  نی قه و بۆخۆی خاوه آه ریه آان هه ئیسالمییه  سۆسیالیست و حیزبه

ر  خشی سه و شاعیرو ئاواز به ر حیزبه وت، هه نیا آه تیوو و ته هه) قیب ی ره ئه(بوو، سروودی 
پاندی،  خۆی هناو سه ت به مزی تایبه و ره آه ریه پش، هه  ی خۆی هنایه آه خانه دیوه  به

و هۆزو  ناو رۆحی زۆر خنكاوی تیره  وه نه مانبه ڕۆآان ده نگی په ره  زۆربوونی سروودو فره



  ر سوردك بت له تا گه مزك هه نھا زمانك و ره وری ته ده  له  وه آان، آۆبوونه خه
بوونی  ، هاوارو تووڕه یه دا مانای خۆی هه مۆآه وتی جیھانی ئه وتووترین پشكه
  هی خۆی نازانت و گوایه به  م وته ئه  یه تازه  وه م نه ئه  ی آه وه آانی خۆمان له تبازه سیاسه

ر  گه  آه  یه وه م نه ئه  ، چونكه یه بۆ آوردستان، تاوانیارآردنكی ب بناغه  ی نییه)ئینتیما(
و  دایك بووه ڕین له راپه  واتا له ساڵ بت به  ڤده و حه  ن شازده مه ن آوڕكی تهآچك یا

یان   و رۆژگاره ئه  ، چونكه ڕینه ی راپه وه ر نه نوان بیست و س سادا بت هه نی له مه رته گه
م  آانی ئه نو قوتابخانه هاتوو، ده آی موولنه یه و آوڕیژگه له یان آچكی پارچه  منداڵ بووه

آرا دوای  بكرت، ده  ك و خاآه م خه ویستی ئه آرا فری خۆشه ده  آه  خوندوویانه  وته
  آی آوردستانیدا ببن به نو سوپایه آان ساڵ و مانگ له یمانگاو آۆلژه په  رچوونیان له ده
  یه وه انهمد كو وه ، به آان نییه رآردنی سرووده به نھا له ته ویستی نیشتمان به رباز خۆشه سه
آرت  م بن، ده ننه هه آانیشیان جه ر ماه ، گه و آچ و آوڕانه زو ئاواتی ئه و حه خۆزگه  به

  وه تدار بیر له سه ردوو حیزبی ده هه  چن، آه نه  سابخانه و قه ندیخانه به  آان له قوتابخانه
بت و  خۆیان هه  به ت ڤانی تایبه و پۆلیس و زره رگه آدارو پشمه میلیشیاو چه  وه نه بكه
  به  وه ستنه ئینتما و خۆبه  ن بۆ براآوژی و خۆ آوژی، آه آوی آوشتندا هانیان بده ڕی یه شه له

ساڵ و   ڤده آتی دوای حه پارتی و یه  باب وابت، آه ره خ و به به  وه ستنه ك خۆبه حیزب وه
) تی دارایی زاره وه(و ) تی ناوخۆ زاره وه(و )  رگه تی پشمه زاره وه(  مشت و میانه  نووآه تا هه

و  ربازخانه رۆحی نیشتمانی و آوردستانی سه وان بۆ خۆیان به ر ئه یان نا، گه  وه گردنه ك ده یه
رباز بن،  دا سه و سوپایه له  یه تازه  وه م نه ر ئه گه  دیاره  بووبت آه آی آوردیان نه سوپایه

آان و  نگه رن بۆ تفه ست به آاندا ده آی حیزبه خه ونی پاوانخوازی و پناو خه له  حاه مه
ی  یه تازه  وه م نه یان ئه  آانی آورده تبازه گوناهی سیاسه  نووآه دا و هه آدی بكوژن، لره یه

آان و و  ونی حیزبه و خه یی و ب پرۆژه رنامه ی ب به سایه ساڵ و له  ڤده دوای حه
تدارانی  سه آان و ده وت نوشوستی حیزبه ر بمانه گه  هربۆی ؟ هه وه ته نه ردان ماوه رگه سه

  یه تازه  وه م نه ئه  ون آه و خه بوونی پرۆژه ری و نه وربه و ب سه وه تی آوردی بخونینه سیاسه
  رده روه زگاآانی په ده  ساه  ڤده ، ئاخر حه یه گه م و به آات راستترین وه تر ده  تووڕه

... بوو  وه و دوو زلحیزبه ست ئه ده آاندا به و گونده آان و شارۆچكه رهو گه ی شاره زۆربه له
  .و ب ئومد و داخدارو تۆراوی خولقاند آی تووڕه یه وه نه  زگایه و ده رامۆشكردنی ئه فه
 


