
  تیبوون یه آۆمه ی به پرۆسه.... و رده روه په
 
 م شی پنجه به
  
  و پرسیاره ئه  ینه گه دا ده رده روه راقی په ڕ مه مه ی پشووتر له شه و چوار به بۆ ناو ئاخنی ئه  وه ڕانه گه به
  نووآه ین تاههڕ ی تپه زۆرانه  موو ساه و هه ی ئه میانه له  رده روه زگای په ئاخۆ ده  ی آه آییه ره سه

رز دروست  وشتبه زوو راستگۆ و ره ن ویست و ئاوه گر و ئازاو خاوه خنه تی مرۆڤكی شارستانی و ره توانوویه
ك و  ڕه و گه واده هاتبت خۆی و خانه  وه تی ئه قه ره ، ده وه ره پاڵ ناسینی جیھانی ده بكات؟ مرۆڤك له

  رله ین؟ به پارز و وتپارز دروست بكه ئاشتیخواز و ژینگهمرۆڤكی   ی بناست؟ ئاخۆ توانیومانه آه شاره
چی و  ملكه  ف آه رزه ن رۆحكی به شی خۆی بناست؟ خاوه آان، له ره ناسینی جوگرافیای آیشوه

ركی شادوومان و ژیاندۆست دروست  وه بوونه  ؟ ئاخۆ توانیومانه وه تبكاته ت ره تی و خیانه پاشكۆیه
  آانی خوندنی با؟ تا دوا قۆناغه  وه ی ساوایانه چهباخ رله ین، هه بكه
رێ  ونده له  و پرسیارانه می ئه آرت وه ده  هاتوون آه  وه و مانه آانمان له آچ و آوڕه  وه رله به
ی زگا ك ده ته پ له  آان و پ به نده رزه یاندنی فه بۆ پگه  آه یه و آارگه مه آه ی یه مۆگه  آه  وه رگرینه وه
ی خزان  و پیه به  ته به ستۆ، هه ئه  گرنه آان ده تی بوونی آچ و آوڕه یه آۆمه  ی به دا پۆسه رده روه په
  وتنه و پشكه له  نده مه هره آاندا به موو ئاسته ر هه سه و له آانی خۆی بیوه سروشتییه  رۆژئاوا قۆناغه له

  ندنه سه شه و گه نی ئه مه و ته واندایه ستی ئه رده به له  آه  لۆژییه آنه رۆحی و فیكری و زانستی و ته
یشتن  آدی تگه یه پردی له  ربۆیه ، هه قلیدی و پاتریارآی گۆڕیووه ی خزانی ته پكھاته  شارستانییه

و  آانه فیكری و مادییه  نی هزه ، خزان خاوه دا ئاسانتره رده روه زگای خزان و په ردوو ده نوان هه له
آان  داره ژار و نه هه  خزانه  ك به آان آۆمه تییه وه آان و ناده نییه ده مه  ت و ركخراوه وه ا دهد وه له
درژایی سانی  تی و به ڕه قۆناغی خوندنی بنه  ر له ی به وه به  آداره خزان چه  ربۆیه ن، هه آه ده
  یشتنه و تواناو تگه هره و به الی خۆمان ئه ل ن، وه رده روه زگاآانی په و فرآردندا هاوآاری ده رده روه په

بكات،   رده روه زگاآانی په آی ده و فرآردندا آۆمه رده روه ی په ی پۆسه میانه له  نییه  شارستانییه
  آه  ی خزان داناوه وه ر مانه سه یان له تیڤانه ری نگه آاریگه  ن آه ر هه ها فاآته یه ش ده وه بۆ ئه  ته به هه
حوآمی جگیربوونمان  به  ی آه وه رباری ئه ، سه وه پارز و پاتریارآی بمنته قلیدی و آۆنه خۆی ته آو وه
م  ئه  ك آه موو هزو توانایه هه  دووربین له  تیش عراق وایكردووه تایبه ڕاست و به تی ناوه رۆژهه  له
تی دۆخكی  یه ووری و آۆمهتی، پشوی سیاسی و ئاب ڵ خۆی هناویه گه له  یه تازه  مه رده سه

دوا   له  ربۆیه دا بژی، هه وره آی گه یه نگژه ته  عراق له  ساه 30  ی پتر له بۆ ماوه  آه  دروستكردووه
 Emergency/ گوارئ - نگژه ی دۆخی ته رده روه په(  عراقدا به له  رده روه دا په)و یونسكۆ یونیسف(راپۆرتی 

case (ناسراوه .  
  ی بوون به ختی پرۆژه رسه واوآردن و سه ته  بتوانت له  آه  دا آورتی هناوه وه زانی آوردی لهخ  واته آه

ی خولقاندنی  نت، پرۆسه یه آانی خۆی پبگه ی منداه آه وشاوه شارستانی و دره  ره مانا هه مرۆڤ به
.....  آه درۆمه(  وه ینه آدا آۆی بكه ند ئامۆژگارییه چه له  آه  نییه روا ساده تی هه یه ركی آۆمه وه بوونه

موو دنیایشدا  هه ئامۆژگاری و رنمایی ناگرن، له  آانمان گوێ له آچ و آوڕه  ، چونكه)هتد...  آه دزی مه
موو  رهه ی هه گوره ، مۆدلی جوان به دروستكردنی مۆدله  دا گرنگه رده روه په  ی له وه ، ئه روایه هه
ی  وه ی ئه مایه  بنه آان ده باش و خراپه  ، مۆدله مه رده م سه آانی ئه نسانییهشارستانی و ئی  ته سه خه

ین  آه ئامۆژگاری آچان و آوڕان ده  ها ساه ده سه  یه وه ئه  ، گرفتی ئمه وه نه آان الساییمان بكه منداه
آی  یه بین، نموونه  زو جوانهمی و پاك و ته دانسقه  و مۆدله و ئه بایه  و نموونه خۆمان ئه  ی ئمه وه بئه

آاتكدا  ن له ده آانتان مه خوشكه  آانت بیت له آوڕه ال به ك باوك و مامۆستاو مه ناآرت تۆ وه:  زۆر ساده
  دا مۆدلكی جوان له رده روه په یت، له آه ت دارآاری ده آه قیه ت و فه آه ت و قوتابییه آه تۆ خۆت ژنه

  . ترهسود غارك ئامۆژگاری به ته



م،  یدا بكه م تا نانك په آۆشش بكه  دایكم داوای لكردم آه  قوتابخانه  من چوومه  ی آه مه رده و سه له
آو  وه  زۆر آۆنه  و روانینه ئه  نووآه چن، تا هه ده)  واخانه نانه(  آان له قوتابخانه  یه ده نیو سه پتر له  وه ئه

شكی  راستیش بت، به  وه ر ئه گه  دیاره  آه  ا آردنهید شونی نان په  قوتابخانه  آه  خۆی ماوه
  ی روشدییه م قوتابخانه آه ی ئینگلیز یه ته وه له  شه وه رئه به ر له مووی، هه ر هه ك هه نه  یه آه ته قایه هه

  ن آچان و آوڕانیان له وه ی ئه شكه آان شت و شاگه دا، خزانه م وته له  ی داناوه ییه یسه یان فه
ر  ند نانكی زیاتری به چه  واخانه ك نانه وه  دیاره  رگیرن آه ندازیاری وه آانی پزیشكی و ئه آۆلژه

  ك ئاماده یه بۆچ  پۆست و آارو پیشه  و آچ و آوڕانه ئه  آه  وه ینه بكه  وه ی بیر له وه رله وت، به آه ده
  ڕن، چونكه مرۆڤبوون و هاونیشتمانبووندا تپه  هتیبوون و ب یه آۆمه ی به پۆسه  به  ین، راستتر وایه بكه
  مووان پتر پویستمان به هه  میزاد له ك توخمی ئاده وه  ئمه  مینه ر زه م سه آانی ئه موو گیانداره نو هه ده
یموونی  مه  ك خۆی به ر وه بت و هه دایك ده  یموون له ك مه یموون وه ، مه یه هه  یه و پۆسه رخستنی ئه سه
  وه ، ئه راسته  وه آانی دیكه ره وه آۆترو پنگ و بۆق و زینده  ت به باره مان شت سه مرت، هه ژی و ده هد
  بین به نگتر ده و زۆر دره له آۆرپه  بین به ده  وه آه یه مه ه ده  وت له ین سانكی زۆری ده نیا ئمه ته

خش، پیر  آی سوودبه مرۆڤبوون و هاوتییه ی به هپل  ن به مرن ناگه بن و ده دایك ده س له مرۆڤ، زۆر آه
  رجه ب مه آته مه  ماڵ و چ له چ له  وی ئمه ڕن، هه تیبوون تناپه یه آۆمه و قۆناغی به  پرۆسه  بن به ده
نو  ین ده ین و وایان لبكه دا ببه یه و پۆسه به  و قوتابیانه و منانه چۆن چۆنی ئه  بت آه  وه ئه
ن و خۆیان بگونجنن،  بكه گادا هه آانی آۆمه آدادانه یه نو ملمالن و به گیدا ده ژیان و زینده نجای جه
خۆ   وه كو دیسانه س، به آه  ك تاآه ندبوون وه و سوودمه رستانه درۆ و ریاآاری و قازانجی خۆپه ك به نه

آی  یه گه آانی آۆمه بناغه  آان آه یهمرۆی  ته سه موو خه هه  ندبوون له مه هره ر به سه له  گونجاندنكه
ت  خزمه  ق بكات، بتوانن له خرو جوانی و هه رگری له زراوتر بكات، به و دامه ندروست تۆآمه نی و ته ده مه

ت، چ سیاسی بت و چ  سه آانی ده م و آوڕییه نگی و آه نه  گر له خنه كیدا بن، گومانكارو ره خۆیان و خه
ش  نده وه وت، بایی ئه كی نه متری بۆ خه رانی آه ری و خۆشگوزه روه ازادی و دادپهئ  تی، له یه آۆمه

  .مای خۆیان بزانن  جیھان به  ر بن آه روه مرۆڤپه
ر  بوونی هه ر هه به له آه  لك نییه ك و گروپگه خه  ك له یه بژارده و هه سته رده نیا بۆ سه آان ته قوتابخانه

خ  بایه آه  و جۆره آی له یه وه نینتر بزانن، خودی بیرآردنه ترو نازه وره گه  ن بهنازو پرستیژك بت خۆیا
  و دوور له یه رده روه آانی په ها پیرۆزه دژی به  سانی دیكه ر حسابی آه سه سانك بدات له آه  ه آۆمه  به
موو  ر هه فرآردنیش بۆ هه و مووانه ر هه بۆ هه  رده روه په  ، چونكه رخانه آی هاوچه وشتپارزییه ر ره هه

ها قوتابی  زاره هه  ها بووبیانووی هیچ به ده ر سه به دا له م وته ، له وایه ن مافكی ره مه آانی ته قۆناغه
وی ریفۆرم  آان، هه و ناو آۆنه ر جاده سه  ن فێ درانه واو بكه تی خوندن ته ڕه ی قۆناغی بنه وه ر له به
آانی  ماه  آان بن پتر له یدای قوتابخانه آچان و آوڕان عاشق و شه  گرت آه ر ده سه  و آاته ئه نیا ته

  .خۆیان
  
یی و  رده روه گی و په رجی ژیان و زینده ل و مه و هه ژینگه  ماغسز بت آه ڵ  و ده مبه ته  سك نییه هیچ آه 

  له  س نییه آدا، آه یه آارو پیشه بت له  رامهآرت لزان و آا سك ده ر آه زانستی بۆ دابین بكرت، هه
و  وه آانی تدا بدۆزینه آار هزو توانا شاراوه رده روه ك په ر بتوانین وه بت گه ند نه مه هره بواركدا به

مگینیان بكات، گوناهی  ن و غه گه آان تینه آچ و آوڕه  بك آه ده رو ئه ر زانست و هونه ، هه وه قنینه بیته
  یه مك هه سیسته  میشه ، هه آی راست و دروسته آردنی پداگۆآییه و نه یه و په یه آه یاندنه زی گهشوا

و  ین به ی زب و خۆڵ نین تا پیان بكه آه نه رگیز ته وان هه آان، ئه ك منداه نه.. خراپ و گوناهبار
  میشه وان هه ن، ئه آه ری ده زبه ا ئهو تووتی ئاس نییه  وه وانه ژیانی ئه  ندی به یوه په  ی آه زانیارییه
ڵ  مبه مكی ته سیسته  میشه ی، هه ده ئاگری ده  آووه  ر تۆ بزانیت له ڵ دابگیرسن گه شخه ك مه ن وه ئاماده
نج و پیرك، چ  ر منداڵ و گه رامۆشكردنی هه ماغسز فه ڵ و ده مبه ك آچ و آوڕانی ته ، نه یه ماغسزهه و ده

ج بت، ترسناآترین جۆری  گوندك نیشته  آوره  سك بت و له آه  ر تاآه تا گه هم بت و چ نر، ه



اتا دۆڕاندنی  و فرآردن به رده روه په  سك له ر آه شبوونی هه ببه  ، چونكه رامۆشكردنه فه
  ابت بهن  وه ینه ی ناآه آانی خۆماندا جگه پۆله  له  ی ئمه سه و آه آ نات ئه  ك آه هاونیشتمانییه

ش ترسناآتر  وه و آاركدا؟ له بواری پیشه  نگینك له سته ت و ده ران و بلیمه داهنه  آك له یه
ی  رده روه كفرۆش، په سوپای تیرۆرستان و خاآفرۆش و خه  آك له یه  ببت به  آه  سكه رامۆشكردنی آه فه

خوازو  نده و ویژدان فرۆش و فیكر فرۆش و گهدروستبوونی ئۆردووی وتفرۆش   له  رگا گرتنه  قینه راسته
  خۆمان بپرسین، ئاخۆ شۆڕشگانی دون چۆن وا ئاسان بوون به  له  رجه نفالچی و تانچی، مه ئه

ر  سه ها دروشمی جوانیان له یه ده  آان آه تبازه كی؟ سیاسه راتچی و بازرگانی خون و فرمسكی خه قۆنته
نی بازاڕ و دوآان و  خاوه  آاندا بوون به نو شاره اخ و شۆڕشڤانیدا چۆن دهآانی ش قۆناغه  زار بوو له
رمانسازو  و مامۆستاو پزیشك و ده ی ئه م نین ژماره آان؟ آه ونه شاری خه.. شتی شارو هه ئوتل و به

گوگرتن و ڕان و  ن، گه آه آانی خۆیاندا ده پیشه  ت له م و زۆر خیانه آه  ی آه رانه رمانبه ندازیارو فه ئه
  ته مانی خستووه كاری زۆربه نده ی گه باوه آان چیرۆآی نه نامه فته و هه ته زه ی غه ڕه ی الپه وه خوندنه

  .ن مووان بكه ر هه هه مووان گومان له ر هه هه  وایلھاتووه  رچاوان آه به
نیا یان  ته به  آانه خزانه  هو آانی خراپن، ئه مه رهه به  آه  یه بار آام آارگه بۆ بوونی دۆخكی وا ناله

موو  م هه نو ئه  له:  وایه ره  دا پرسیاركی دیكه ؟ لره وه پكه  ردووآیانه ؟ یان هه رده روه زگاآانی په ده
ژیانی   له  ی آه و پشوییه موو ئاژاوه و هه ؟ ئه آان رۆیان چی بووه زگا ئاینییه دا ده یه نگامه و هه هه

ستیان  آان شكه موو آارگه ر هه هه  آه  مكه بۆ خۆی وه  یه دا هه تی ئمه یه ی و آۆمهرامیاری و ئابوور
زراوو  دامه  آه  نییه  و هزو توانا فیكری و مۆڕای و زانستییه نی ئه خاوه  نووآه ، هیچ آامیان تاهه هناوه
  وتنه پشكه  شه موو گه و هه به  مه رده م سه ئه  دروست بكات آه  ره وه بوونه  و جۆره م بتوانت ئه ساغه

ی  یه وره گه  وته سكه موو ده و هه ك ئه ته یخوازت، ركردن و هاوڕبوون له ده  وه زۆرانه  خراو گۆڕانه
ی  رده روه آی فربوون و په زگایه ده  یدابوون پویستی به ن و په ده رماندا روو ده وروبه جیھانی ده له

ماندووترو ب   وه پشبآدا بت، خزانی آوردی زۆر له  له  خرایه  وته و ره انی ئههاوش  آه  یه مۆدرن هه
آی خرخوازو  م هاونیشتمانییه هه  ها مرۆڤك دروست بكات آه وه  ی آه وه له  زموون و ب فیكرتره ئه

  .آی جیھانی بت مانكاتدا هاوتییه هه ند بت و له سوودمه
ر ئاستی  سه و له وه مه ی بیسته ده آانی سه سته شه  تی له تایبه ، به وه مه ی دووهنگی جیھان دوای جه ر له هه

ی  رخانه ندكی هاوچه هه پش و ره  دا هاته رده روه بواری په ك له یه ون و پرۆژه ی والتانی دنیادا خه زۆربه
سات و  و آاره ری ئه یگهوارو آار شونه  بوو آه  ونی دروستكردنی مرۆڤكی تازه ویش خه ئه  رگرت آه وه

مین  آه رێ، یه ده  بته  مرۆییه  و آاولكارییه پ و تۆزی ئه ژر ته الداو له رخۆی وه سه نگ له ی جه دارووخانه
ند  تی چه موكی تایبه  و فرآردن بكات به رده روه په  بوو آه  یه و بیرۆآه ی ئه وه تكردنه نرا ره نگاو آه هه

ی  ی آارنامه ئاڕاسته  رده روه زگاآانی په گا، ده آۆمه  بژردراو له آی هه یه سته هرد تاقم و گروپ و یان سه
  ندامانی چین و توژه موو ئه ر هه بۆ هه  رجه مه  رده روه په  یان آرد آه وه ی ئه شه خۆیان گۆڕی و بانگه

آرت،  روپك قۆرخ نهس و گ لی فربوون بۆ هیچ آه خساندنی بوارو هه گا بت، ره آانی آۆمه جیاوازه
ندام، گوندی و شاری  مئه ندروست و آه ند، ته مه وه ژارو ده ك بت م و نر، هه یه رده روه كو په به
  رده روه لیبایزمكردنی رۆحی په  رپاآردنی جۆرك له ناو ئاخندا به ند بن، له مه هره آسانی لی به یه به

ی  رادیكاییه  و رۆحه رچوو بوو، رزگرتن بوو له سه ی آۆن و بهو و پرۆگرام یه ی په وه تكردنه بوو، ره
و  ر له آان، هه قلیدی و مردووه آۆن و ته  وته ر گۆڕینی ره سه بوو له ری زۆری هه آاریگه  نجان آه گه

  آی زۆر له یه ژماره  ی نوێ و بگره وه می نه خه  دا ببووه دوای زمانكی تازه ڕان به دا بوو گه قۆناغه
ی  ڕدا جگه آانی شه نگخوازو میره ی جه آۆنه  و زمانه ناو ئه ران، شۆڕشی نوێ له ندو نووسه رمه نههو
ژیانی   آه - باوآساالری - ی رۆحی پاترپارآی وه تكردنه س، ره ها آه زاره زمانی هه  وه ببوه  آه  وه بووه ده نه

دا  نده روبه و سه ر له آت، هه بته هه  وه تكهبن و بۆ بوو له  وه تی داگیرآردبوو هی ئه یه رامیاری و آۆمه
خشی خۆی  مریكادا نه رۆژئاواو ئه ی له زنه مه  و گۆڕانه نگی ئه پشه  بوو به) شۆڕشی قوتابیان(  بوو آه
تی  یه بی و آۆمه ده ری و ئه ی فیكری و هونه آی تازه زمان و چه  دا بوون آه وه جۆش و خرۆشی ئه دانا، له



زۆر   و آارگه آك بوو له یه  رده روه زگای په ده  آان، دیاره خوازه  آۆنه  زمانی باوآه  دژ به  وه بدۆزنه
  نووآه تاهه  وساوه له  رده روه زگای په ها شۆڕشك بوو، ده و پاپشتی وه رچاوه سه  نگ آه ی دوای جه تازانه

آانی خۆی  ییه رده روه زانستی و په  اوهنگ چاودری هه  میشه ، هه وامدایه رده و به وره ئاڵ و گۆڕی گه له
ڕاوآی  و گومان و ده خنه ن، ره آه رز ده گرن و قه رده ك وه آدی آه زموونی یه ئه  له  میشه آات، هه ده

آات و  آتی خۆی ده آار بۆ یه  ، ئاوروپا آه یه آاری رۆژانه  رده روه ی په له سه ڕ مه مه رۆژئاوا له
ربخات، آارآردنی بۆ  آانی خۆی سه ونه تی خه یه ئاستی رامیاری و ئابووری و آۆمهر  سه تی له آییه ره گه
ی بیست و  ده رتای سه سه ری و ئازادی له روه پارزی و دادپه وانی و ژینگه رپاآردنی رۆحی ئاشتیه به
  به  آات آه ستپده ده  وه مینه رزه و سه له.. آات دی ده ناوزه -ئینتیقالی -  وه قۆناغی گواستنه  به  آدا آه یه
.. ین ر بكه مسۆگه  نیاز بین ئاینده نیاز بن و به ر به ش گه وان و بۆ ئمه بۆ ئه...  ناسراوه  رده روه زگای په ده

  .ین ركی باشتر شك نابه گه دا هیچ ئه پانه و گۆڕه و چاآسازی له رده روه زگای په ده  له  جگه
 


