
  تیبوون یه آۆمه ی به پرۆسه... و رده روه په
  م شه شی شه به

هنـای،   وه دوای خۆیـه بـه  ی آـه رۆحی و مادییـه  موو آاولكارییه و هه و ئه) ڤتنام(نگی  آانی جه ساته آاره
  مگین بكـات، چونكـه و غـه آـان پتـر تـووڕه آـچ و آوڕه  وتۆ آـه آی ئه وایه ی دروستكردنی ئاو و هه مایه  بووه

ی وتـانی  وروپاو زۆربـه موو ئه ر هه هه  می جیھانی آه نگی دووه مریكاو جه ئه  له  نگه و جه نی ئه مه سووته
ل  آان خـامۆش بـن و مگـه نجـه گه  تایـه تا هه آرا هـه ده آان خۆیان بـوون، نـه نجه خودی گه  وه دونیای گرته
خشـی  شۆڕشـی قوتابیـان جنه  دا بـوو آـه نده روبه و سـه ر لـه بكـرن، هـه  وانـه آان ره و آوشتارگه ئاسا رووه

  ر آــۆی پانتــایی و جومگــه ســه به  نجانــه رۆح و آلتــووری گه  دواوه آان بــه ســته ی شه یــه ده خــۆی دانــا، له
ی  رده روه پــه داوای مۆدلــك له  ، جیھانــك بــوو آــه وه آــرده ی خــۆی بوده فه لســه آانــدا فه تییه یه آۆمه
ربازی و  تی و سـه الیـه رامیـاری و آۆمه  ره موو فاآته و هه ری ئه آرد، آاریگه وتووخوازی ده آسان و پشكه یه

ڕان  گه رووی له آه  رده روه ی په آی تازه یه فه لسه و خوقاندنی فه آارآرده  ی جۆرك له مایه  بووه  ئابوورییه
م  راهــه فه  نووآــه تــا هه  الی ئمــه لــه  و پرســیارو گومــانكردن بــوو، آــه وه ری و پشــكنین و لكۆینــه گــه و تازه

تا  هــه  هشــتووه جنه قمان به الو فــه نــدی مــه یوه و په هشــتا قۆنــاغی حــوجره  نووآــه داو هه ، لــره بووه نــه
ك  وانیش وه ئـه  ربچت، آه خوازی لده آی دئازاو ئاینده ند مامۆستایه ر ئاستی خوندنی باش، چه سه له
  و فرآـردن لـه رده روه وی پـه و هـه فه لسـه آرت، آـۆی فه گ چاویـان لـده رو ئـاژاوه هرێ الد سانكی لـه آه

دونیا  خۆنامۆبوون و له  ك له خوازت، نه ن ده مه موو ته هه  آه یه پۆسه  آه  تبوونی مرۆڤه یه آۆمه پناو به
مانای  ك بـه تی بـن، نـه یـه ۆمهدیسـپلینكردنی آ  نـدی جۆرـك لـه به آان مه قوتابخانـه  رجه نامۆآردن، مه

آی فیكـری و زانسـتی  موو هزو توانایه خشینی هه كو آانگای به ربازی، به بتی سه بت و ره قابدان و زه له
آان شـونی  ژیان، قوتابخانـه  وه آه یه ی به ها تۆڕ و رایه یه بۆ دروستكردنی پردی توندوتۆڵ و ده  و مادییه
ســتكرد و خـۆآردو خۆڕســك  آی ده یـه ماو پوانه ر بنــه ر هـه ســه آـدی له یه له  ییــهآان ن ی مرۆڤـه وه جیاآردنـه
ی  ، نموونــه وه ســتته وه ده  رده روه آســانیخوازی پــه مــۆڕای یه  ك دژ بــه ندییــه به خانه  موو جــۆره بــت، هــه

ــ مه وه ژار، ده هــه( ــد، م ــر، ره× ن وادار× ش نــ ــوا، ته× ســپی، ب ــه بب ــره× ڵ مب ــیرین،  ×ك، جــوان زی ناش
ورد  آــدی هــه یه آان له ی مرۆڤــه و جیاوازییانــه شــونكن بــۆ آوشــتنی ئــه  آان تاآــه قوتابخانــه) هتــد.....
مـاغی مـرۆڤ  ده  رزه ندی و بـه شـكۆمه  لـه  و جیاوازییانـه ن، ئـه آـه ده  ره تۆرنن و ته آدییان ده یه ن، له آه ده
رانی  رم و نیگــه هــا تــرس و شــه دۆخكــی وه  دیــاره  ، آــه وه نــه آــه م ده آانی آــه یاڵ و داهنانــه ن و خــه ده ده

ــا هه دروســتده ــره  نووآــه آات، ت ــده و له ل ــه تایبــه رێ، به ون ــدا جیاوازییــه  تی ل ــووترو  وتــی خۆمان آان ق
  .نونن جاران خۆ ده تر له وره گه

ئستاداو  ، چ له وه گا بداته آانی آۆمه و داواو پویستیه خۆزگه م به وه  رده روه په  آرت آه ڕوان ده وا چاوه
بـت،   رده روه می پـه خـه  چوون تاآه رنه رچوون و ده ده  وڕۆآه تا ئه  آه  دایه وه سات له داهاتوودا، آاره  چ له
پــارزی و خۆناســی و   ویســتی و ئاشــتیخوازی و ژینگــه ر خۆشه ســه آانمــان له ك فرآردنــی آــچ و آوڕه نــه

آان و  ناشـیرینه  وتـه س و آه ر گـۆڕینی هـه سه ری، له روه ها باآانی مرۆڤپه موو به هر ه هه  ئاشنابوون به
ــه ــان ب ــه ره  گۆڕینی ــاری جــوان و شارســتانی، ئ ــه  چ ســتانداركه  وه فت ــژه  آ ــه  رچــوون تاآــه ی ده ر ی  پوان

دواجار  بـت آـه  فه لسـه فه  آان تاآـه وانـه رز له ی بـه و فرآردن بت و هنانی نمره رده روه آردنی په شه گه
ین،  آــه یان ده رده روه یموون ئاســا پــه ین و تــووتی و مــه آــه ی داهــۆڵ دروســت ده ر شــوه ســه آــان له رچووه ده

و پۆشـاك و  ژر ئـه م لـه چـن، بـه مرۆڤ ده ریان لـه رگ و سـیپای بـه جلوبـه به  ی آـه وه ك ئه داهۆڵ ئاسا وه
آان  ك رۆح و دڵ و مشككی زینـدوو، آـاری داهۆـه تی نه ندییه قاندبهر و ئیس یكه ودار په خته دا ته سیپاه

لـ حـای آچـان و  آاندا، وه و بسـتانه نـو آگـه ده  آانه زۆر خۆره  له ش و مه ره له و قه آه ترساندنی چۆله
دنی تـرس و موو دونیـا چانـ هه خۆیان و له رچوونیش له دوای ده  ماندا و بگره ناو قوتابخانه له  آوڕانی ئمه

ك بــورغی شــل  یــه  یاڵ آــوژو مرۆڤكــوژه رۆح  پــرۆآن و خــه  و آارگــه ئــه  فتا ســاه حــه  پتــر لــه  رم آــه شــه
آان و  آان و ئیدیۆمـه آان و رسـته موو وشـه ر هـه ، تـووتی ئاسـا هـه وتووه آـه قیش نه چـه  قه چه و له وه بۆته نه

ن و  گـه ن تیانده گمـه ده به  ین آـه آـه ر ده زبـه پـ ئهآانیان  تـه آان و ئایه آان و زانیاری و شـیعره هاوآشه



آی ئۆرگــانیكی  ندییــه یوه بــۆ آــار و بــازاڕیش هــیچ خركــی لــ نــابینن، هــیچ په  و بگــره ژیانی رۆژانــه لــه
ر  آانـدا هـه نو ژیان و تاقیگه ر ده یخونین گه ده  ك آه زانیارییه  ر به ، هه و پراآتیكدا نییه نوان تیۆره له
ین، هـیچ  بكـه  رده روه ی فرآـردن و پـه ر آـرده سـه له  قسـه  ق نییه هنت، هه ئاگا نه مان وه آه سته ج ههپن
  ر آــردن نییــه زبــه آان بــۆ ئه آان و سروشــتییه مرۆییــه  آــانی زانســته جیاوازه  نــو آایــه ك ده زانیارییــه  بــه

  . رپكردنهو پاشان آا یشتنه آی تگه ره كو ئامانجی سه تووتی ئاسا، به
ـــان له وه ـــه ســـتانی قوتابی ـــه می مامۆســـتاآان ئه رده ب ـــه  آـــه ره ی گه وآات ـــه ت و هاوآشـــه شـــیعرو ئای   و ب

  لـه  آـه  نـه ترسـناآترین دیمه  وه وانیـان آردبـت و بینـه ره  ه ر بت و ب هه زبه آی زۆریان ئه زانیارییه
  وه وانیش هاتۆتــه و شــه خۆمــدا آــردووه ار میــزم بهها جــ یــه یاد ناچــت، مــن بــۆ خــۆم ده موو ژیانمــدا لــه هــه
بــۆ   وه آانی داهۆــه آارگــه  مانتۆرنــت، لــه ژیان ده خۆمان و لــه ب لــه آتــه مه  آــه  پتــره  ده ونم، نیــو ســه خــه

ك بــین و الســایی  آ زیــره مــه تــوانین آه ده  یموون آــه مــه  ن بــه مانكــه آانی تــووتی و زۆر جــاریش ده آارگــه
  ڕنین و ببـین بــه یموون بـوونی خۆمــان تبپـه مـه  ی بتـوانین قۆنـاغی بــه وه ، بئــه وه ینـه بكه آانمان وره گـه

نــو  آرـت و ده مل ده آـرن و زنجیریـان لـه آاندا راو ده ناو دارسـتانه لـه  ی آـه وآاتـه یموون ئه مـرۆڤ، ، مـه
  لــه  چــن آــه ده  مرۆڤــه - یموونــه هیــان م  یموونــه مه  و مرۆڤــه آــت و مــت لــه: ن آــه یان پده مــه آاندا گه ســرآه
نووسـی  موو بـوون و چاره هـه به  مه وارو گه نده و به آۆیله  آرن به ڕاست ده تی ناوه ی والتانی رۆژهه زۆربه

آرت و  خۆمـان پـ نـه  رگریمان لـه هـیچ بـه  آرن آـه آان ده یموونه و مه ئمه شق به جۆرك مه آرت، به ده
  خنـه ین، ره توانین بپرسـین، گومـان بكـه نـه  آـه  وه ندرته سـه ی و فیكریمان لـ دهموو هزو توانای رۆح هه

نیو  آان لـه ، بـۆ مـن قوتابخانـه وه ینـه آان شـی بكه آان و زانیارییـه آان و رووداوه آان و دۆخه بگرین و شته
  ڕاســت بكــه ناوه تی یركی بــارودۆخی رۆژهــه چــوون، ســه آان ده پــانی ســرآه گۆڕه  ی رابــردوودا لــه ده ســه
ر  نین، هــه پكــه  س ناهنتــه آانی آــه یموونــه آان و مه ره راهنــه  چــت آــه ده  و ســرآه نــد لــه زانیــت چه ده
  آـه  ی چیرۆآنووسـی سـوری بـوای وایـه)آریـان تـامر زه(  آـه  یـه م و گریانه خـه  پـ لـه  و سرآه داخی ئه له
ـــه ـــای پشـــكه ل ـــده وتوو هه وتانی دونی ـــه هن م ده و ـــه یموون ـــه آان ل ـــه بوون ب ـــك ببن ـــه وه مرۆڤ نزی چی  ، آ
وانی  ی پاـه)ب جـه ره(  وا لـه  آـه  مان داخـه ر هـه یموون، هـه مـه  آرن بـه آان ده تی ناوین مرۆڤه رۆژهه له

  لكاوی پـ لـه زه  ته م رۆژهه ئه  بخوازت آه  آات هاوار بكات و خۆزگه ده) ڕاست تی ناوه رۆژهه(رۆمانی 
تی  عس و سیاسـه ك بـه تـه له) حمان مونیف بدولره عه(ی  آه ره زموونی تای نووسه ئه  ته به ، هه ق بووایهبۆ
  .ی آه وانه ر زمانی پاه سه  بخاته  یه و هاوارو خۆزگه آات ئه بی واده ره عه

ری بـ زمـان و  وه ها بوونه نهی ملیۆ آارگه  ته م رۆژهه له  رده روه زگای په دا، ده واده زگای خانه ك ده ته له 
  . رو چاوو گویه سه

ســتن و راآشــانی پردكــی تونــدو تــۆڵ  بــۆ به  وكــه هه  تاوه ره ســه ر له هــه  رده روه ی پــه گرنگتــرین آــارآرده
یان  آــه ریه هه  پكــدت آــه  وه نیا بــه تــه دا به و بــواره وتنمان لــه رآه گادا، ســه و آۆمــه نو قوتابخانــه لــه

گا  رۆژئاوا رۆـی آۆمـه  ت به باره سه  ته به دا دابنت، هه وی دیكه ر ئه سه خشی خۆی له و جنه ری آاریگه
بیــنن  ئیجــابی ده -تیــف خــودی خــزان خــۆی رۆكــی پۆزه  و بگــره وه آانی خۆیــه نییــه ده زگــا مه ی ده رگــه له
بوونی توانـا فیكـری و  ر نـه یـه ویش له ئـه،  م بـووه سـته ئه  نووآـه ت تـا هه م بـۆ رۆژهـه ، به وه آه ریه سه به

ــــه ــــو خزانه آان ده مادیی ــــدا، ســــه ن ــــوونی ركخــــراوه  ژاری و ســــاخته رباری هــــه آان ــــه ده مه  ب آان،  نیی
چـاالك و   نـده وه و فرآـردن ئه رده روه سیسـتمی پـه  آرت آه ڕوان ده وا چاوه  بۆ ئمه  آه  شه وه رئه به رله هه
زگاآـانی  ردوو بـاردا، ده هـه م به ، بـه رۆژئـاوادا بـاوه  ك لـه نگ ببینت وه ی پشهرۆ  مھن بت آه رهه به

  ، چونكـه ترسـیدایه مه  الی خۆمان هشتا له  رده روه بان، گرفتی سیستمی په  سته ، شكه رده روه خزان و په
  رچووه سـه یراتكی خراپ و بهم  آه  گایه آانی آۆمه زۆر آۆن و باوه  ریته موو فۆرم و داب و نه چی هه ملكه
دیزاینــی   رلــه و چــاالآی ناآــات، هه وه ق ناآاتــه عــه  نــده وه خات، ئه آــده ق په ی عــه نــده وه ئه  دا آــه وه لــه

آانی  نــده نــدی نــاڕكی آارمه یوه په  گــات بــه تــا ده  زیندانییــه  ســاختمانكی شــوه  آــه  بیگــره  وه قوتابخانــه
و  آــه ی نــوان مامۆســتاو قوتــابی، یه ربازییانه نــدی ســه یوه تی په تایبــه یــدا، بهآد نوان یه لــه  رده روه پــه

رآردنی  زبــــه ر ئه ســــه ی له نــــده وه تی ئه یــــه آان چ سروشــــتی بــــن و چ آۆمه زانســــتییه  آانی لقــــه بگــــه



و  وه نـــهو لكدا ر راڤـــه ســه له  نـــده وه ، ئه ســتاوه تی وه آـــان و بــی زۆری زانیـــاری پـــه آان و تیۆره هاوآشــه
نــد  پابه  وه آانــه ژیانی مرۆڤه بــه  و زانســت و زانیارییــه و بــی ئــه ســتاوه وه ری نه روه یاپــه یشــتن و خه تگه
ر  شــكردنی هــه آردن و پشكه ئاماده ، لــه یــه و پراآتیكــدا هه نوان تیــۆره لــه  وره ، لكــدابانكی گــه نییــه

  وه وتنــه ی وانه ، شــوه آان زۆر پوســته آــانی قوتابییــه ســته ســت و نه موو هه رهــه آــدا دوانــدنی هه زانیارییه
و دیزاینـی پـۆل و  هـیچ ئـاڵ و گـۆڕكی فیكـری و رۆحـی دروسـت ناآـات، شـوه) دان خوتبـه(ی  ر شـوه سه له

ــه وه ڕیز هــه آان بــه ســتانی مامۆســتاو دانیشــتنی قوتابییــه آان و وه هۆــدازه آی ئه یه ر آــت ومــت شــ یی  ن
وام  رده ی سیماو ئاآاری بـه وه باتی ئه آان له قوتابییه  آه  وه له  ، جگه رگرتووه وتی وه آانی ناو مزگه حوجره

و  م دۆخـه ئـه  حاـه مه  بیـنن آـه آـدی ده رو ملـی یه آدی ببینن، پشـتی سـه ی یه ر روخسارو جوه گۆڕاوی سه
یری  سـه  رجـه دوـن مه ده  هآان آ بسازنت، مرۆڤه  وتنی مرۆییانه آكه ریه آۆنتاآت و به  شوازی دانیشتنه

  قوتابخانـــه  ربۆیـــه آان، هه ر رووخســـاره نـــو چـــاوو ســـه موو ماناآـــان وا ده ن، هـــه آـــدی بكـــه ناوچـــاوی یه
دیزاینـی   پتـر لـه  م دیزاینـه ن، ئـه ده یی ده بازنـه  و دانیشـتنی شـوه پـۆلی آـراوه  خ به آان بایه رخه هاوچه
/ رباز یـان سـه  الیـه مه/ قی نـدی فـه یوه ندی قوتـابی و مامۆسـتا په وهی چت و په ده  ربازخانه آانی سه قاوشه

آات آچ  آات رۆی وتاربژ ببینت، وتاربژی واده وا ده) زان -شت -موو هه(ی مامۆستای  ، نموونه ره فسه ئه
  .مدا بزار ببن و بزریش ببن آه آی یه خوله  پنج یان ده آان له و آوڕه

،  یه هه  له په چاآسازی به  نیا پویستی به ته ك به نه  رده روه سیتمی په  ی آه وه ئهر  سه موومان آۆآین له هه
ری  وه گـۆڕانی گـه  و سیسـتمه ی ئـه بگـه  ب بگـه و بنـه رۆحكی رادیكانـه بـه  ین آـه وه كو خوازیاری ئه به
خسـنین، زانسـتخواز  به  رانـه هرو آی جـوانترو مرۆڤپه یـه داین ئاینده وه ونی ئـه خـه  ر لـه ردا بت، گه سه به

  ئمـه ر له بـه  پرسـیار بـین، دیـاره  گومانكارو پ لـه  آه  یه وه م ئه آه رجی یه كپارز بین، مه وتپارزو خه
و آاریــان بــۆ  ون و خولیایــان بــووه مان خــه هــه  آانی دیكــه ره تووی ئاوروپــاو ئاســیاو آیشــوه وتــانی پشــكه

موو خـــون و فرمســـك و  و هـــه دوای ئـــه و لـــه وه مـــه نگی جیھـــانی دووه دوای جـــه تی لـــه تایبـــه ، به آـــردووه
  وه زگـای خزانـه دوای ده زگـا لـه مین ده آـه جھشت، یه مووان به جیھانكی خاپووری بۆ هه  آه  آاولكارییه

: بـــت  ڕانگزییه موو تونـــدوتیژی و شـــه و هـــه مھنانی ئـــه رهـــه ی به ی آارگـــه وه آرا بـــه گومـــانی لـــده  آـــه
تانی دونیـا چاآسـازی و  موو میلله و رابوون بۆ هه وه ستانه می هه آه رجی یه بوو، مه  رده روه ی په زراوه دامه
ـــه رله ســـه ـــه ی ده وه نوێ بونیاتنان ـــوو آـــه  ده وره زگـــای پ ـــه له  ب ـــزان و ده ك ده ت ـــا مـــه زگـــای خ نی و  ده زگ
آی  گایـه ر دروسـتكردنی آۆمه سـه خشـی خـۆی له و جنهری  ترین آاریگه وره دا گه آانی دیكه تییه یه آۆمه

  نـت آـه قنی داده ندروست و عـه رست و ته ، خاآپه وه آانه ها جوان و مرۆییه به  به  سته زانستخواز و وابه
نی بــبن بــۆ  خــاوه  رجــه مه  آان آــه فیكــری و رۆحیــی ومادییــه  و پویســته ســته ره موو آه هــه آــدار بــت به چه

  .م آه ی بیست و یه ده سه ناو  چوونه
  وتنـه م دواآه ی ئه وره گه  ره م و تاوانی هه آه م رك و راست گوناهی یه پانه م گۆڕه ندی ئه آارمه  بۆ من آه

بواری  ك چـۆن لـه وه  آـه  آانه تداره سـه ده  تی سیاسـی حیزبـه رآردایه ستۆی سـه ئه دا له رده روه بواری په له
آیان  یـه ون و خۆزگه ی، هـیچ خـه آـه تییه رووت و په  ره مانا هـه دا، بـه آه تییه یه سیاسی و ئابووری و آۆمه

ی  و س آایه آانی ئه موو جومگه ر هه سه ری له آاریگه  شدا آه رده روه بواری په له  ندازه مان ئه هه بوو، به نه
ـــه دا هه وه ره ســـه ـــه ون و خۆزگه ، هـــیچ خـــه ی ـــه ی ـــه  آیان ب   لتووری رژمـــه ، آـــه ووهب گـــۆڕان و چاآســـازی ن

گای  تكردنی آۆمـه ت و پـه وی لـه عس و هـه ربازی و ئیفلیجبوونی فیكری بـه آان و رۆحی سه تۆتالیتارییه
ــه ــه ر ده ســه له  ئم ــردن له رســت و شۆڤنســته په آۆنه  ســتی رژم ــداری آ ــه آان، د ــه ڵ عــه گ ی خآی و  ق
  ســتی حیزبــه ر ده ســه له  خانــه قاو دیوه و خانــه آیــه ی ته هو گی و زینــدوو آردنــه بــه ره ی مــۆڕای ده وه مانــه

دوو   نووآه ق آرد، هه خوازی له و پشچوون و ئاینده ره ونكی گۆڕان و به موو خه هه  ی به آان جگه آوردییه
ــدا هه  جــۆر روانــین و بۆچــوون لــه وای وایــه یــه ره ، به ی دروســتكردووه ره دوو بــه  آــه  یــه گۆڕآــه  آیان بــ  

،  وه آایـه  بتـه  وره دا هـیچ گـۆڕانكی گـه رده روه بواری پـه وت لـه ست نایـه نقه ئه ر به تی آوردی هه سه هد
  وه لـه  دیـاره  آـه  م حیزبانه گرو گومانكار دروست ببت، ئه خنه ك و ئازاو ره آی زیره یه وه ر نه گه ئه  چونكه

هــی   حیزبــی وای تدایــه  و ئــازاد دادگاییــان بكــات، آــه  ده قزه و عــه هــا چــاوآراوه آی وه یــه وه ترســن نه ده



  آان بشـونت، چونكـه ردوومـه گی مه بكات و زینـده  مه ناو ژیاندا گه ك له نه  وه خانه مۆزه  بخرته  یه وه ئه
  پوه خــۆی تابتوانــت بــه  تی هــیچ قــابكی سیاســی مــۆدرن ناگرتــه وایــه رمانه فه  لــه  شــنه م چه ئــه
آتی و  ری پـــارتی و یـــه نونـــه  تی سیاســـی بـــه رآردایه ســـه  آـــه  م بـــوای وایـــه ی دووه ره ، بـــهســـتت بوه

  یـه رده روه زگـای په نیا ده تـه به  وه ی ئـه وه ن لـه تبگـه  زانترن آـه بئاگاو هیچ نه  وه له  وه آانی دیكه حیزبه
ی  آی مــۆدرن و زانســتخوازو آــراوه هگایـ ی آۆمه ئاینــده  آی نــوێ دروسـت بكــات آــه یــه وه توانــت نه ده  آـه
.... ی دۆڕانـدنی داهـاتوو مایـه  بته وتن ده می و دواآه رخه مته مترین آه گینا آه ر بونیات بندرت، ئه سه له
  .هت جده به  ڕواو ئمه ت ده آردن و شارستانیه شه و گه رووه  پ و تۆزی آاروانك آه ناو ته  وینه آه ده
  


