
  تیبوون یه آۆمه  ی به پرۆسه.... و رده روه په
   

  م شته شی هه به
  آرــت بــه و، ده وتووره آانیان زۆر پشــكه ناســن روانــین و پوانــه رده روه په  آــه  و پســپۆڕانه ئــه  نــده رچه هه
تی گـۆڕان و چاآسـازی  بابـه  بـه  آردووه آی خـۆی نـه ره م و خولیـای سـه خـه  گادا آـه ك آۆمه ته راورد له به
زموونی پیان،  زابوون و ئه حوآمی شاره  نگ ببینن به پشتر بن و رۆی پشه دا، زۆر له رده روه بواری په له
آشـان  آان بـۆ ونه پسـپۆڕه  ی آـه یـت و بۆیـه و زه آینـی جـۆری ئـه  ت بـه باره سـه  وه ترین بیـاره سـاده  له

و  یكــن، یــان آــۆی ئــه و فتبــۆن ده ی بــۆ باســكه و تۆپانــه جۆری ئــه گــات بــه ن تــا ده ده ر ده ســه بیــاری له
. هتـد... رده روه ی پـه فه لسـه آان و فه ر قۆناغك و دیزاینـی قوتابخانـه ی خوندن بۆ هه و پرۆگرامه رنامه به
ــه آه مووی ده ر هــه هــه ــد آه ســتۆی چه ئه  وت ــه  وه ســكه ن ــه ده  آ ــت ب ــه  ژماره آر ــه آ ــه مبن، ب وون و زم م ئ

شـدا  وه ڵ ئه گـه گـرن، له آانیـان ده بیاره  رـز لـه  وه كی پكـه موو خـه ر هه و، هه لزانیان جی گومان نییه
ــه  وه شــه وانه تا به موومان هــه ر هــه هــه ــین و ئه پســپۆڕ و شــاره  آ ــه زا ن ــدامی ئ ــه م آۆمه ن آرــت  ن، ده گای
و  گـروپ گـرپ لـره  و چ بـه وا ببینـین، چ تـاك تاآـه ره خۆمان بـه  وه رمی ئـه رمی یـان نافـه آی فه یه شوه به
موو  ڕخسـتنی هـه گه ی پتر به مایه  بته و، چی ده ره ی چی آاریگه وه ر ئه سه بت له مان هه رێ، قسه ونده له

رآردنی  و ئاقـاری دنیـایی و مسـۆگه ره بـه  رده روه وتی گۆڕانی آۆی سیسـتمی پـه تواناآان و خراآردنی ره
مان  ئاینـده  لـه  و دنیابوونـه بینـت لـه م ده آـه تیایدا رۆـی یه  رده روه په  آه  وه ته موو نه ر هه ی ههداهاتوو

م  نگی جیھـانی دووه بوو دوای جـه وـه هه  مجۆره ر ئـه هـه. تی یه ر ئاستی رامیاری و ئابووری و آۆمه سه له
وی  موو هـه ر هه ت، هه وتنی شارستانییه ی پشكه وه وڕه ر ره سه  وه آانی ئاوروپای خسته وه ته موو نه هه  آه

تی  یــه و آــامبوونی ژیــانی آۆمه رووه) آان تییــه ڕه ها بنه بــه( ر جگیرآردنــی ســه گــۆڕان و بیــاردان له
آان بــۆ  رۆحــی و فیكــری و مادییــه  موو هــزه هــه آــدار به چه  ویش دروســتكردنی مرۆڤكــه ئــه  مانبــات آــه ده
  .آات گا ناشیرین ده ی آۆمه آریت و دزوانه  فتاره و ره موو ئه رهه ی هه هو نگاربوونه ره به

دا،  آارو پیشـه نگین لـه سـته ده  پرسیاره  ر پ له گرو ئازاو گومانكارو زاروسه خنه دروستكردنی مرۆڤكی ره
سـتنی خـرو جـوانی و رخ ر بـۆ سه نگاوه یی، جه وه ته هاو مۆڕای مرۆیی و نه به  ست به یوه رزو په به وشته ره
تاڵ  آـان بـه پیرۆزه  و ئامانجـه فه لسـه موو فه ر هـه دا هـه رده روه په  خالق له چاوآردن ئه ب ره  ق، چونكه هه
آاولكـاری و  -ری روه مرۆڤپـه -رۆحی هیومـانیزم داشۆراو ب له  ب مۆڕاڵ آه آان به ، خودی زانسته وه بنه ده

  ی عــراق و آوردســتان آــه نووآــه ك دۆزی هه ق وه قــاوده هنــت، ده ده  وه دوای خۆیــه خــون و فرمســك بــه
  .ب مۆڕاڵ  آاندا، جیھانكه موو بواره هه  له  ییه نده نوقمی گه
ر  سـه نیا له تـه  رقای آـردووین آـه ك سـه یه رو پیشـه ب و هونه ده ت و دوآان و بازاڕو زانست و ئه چ سیاسه

موو  نــو هــه ده  آــی دیكــه وشــتپارزین، وه م ره آی آــه یــه ژماره وــداو به و لــه آاندا، لــره ســه آه ئاســتی تاآه
خـراپ   یه ی هه وه ئه  ئازا بین و دانی پدا بنین آه  نده وه بایی ئه  قه گیدا هه آانی ژیان و زینده پانه گۆڕه

شـۆڤنیزم و   و نـوقم لـه هآی ب مۆڕاڵ بـوو یه ده ره روه نجامی په رئه ش ده وه ، ئه دره هه  و روو له و ناچیزه
.  پتـره  ده سـه  نیوه شـی لـه آه و مژووه ڕمنـه ش به نووآـه تاهه  بیزم آـه ره عـه-ی پان رستانه ز په گه رۆحی ره

یتوانی رابـــوون و  ڕی نـــه ی تپـــه ســـاه  ڤـــده و حه لـــه  دا بـــوو آـــه وه تی آـــوردیش لـــه ســـته نوشوســـتی ده
ش  وه بــۆ ئــه  رپا بكــات، دیــاره ردا بــه ی داگیرآــه تخوازانه ســته هر رۆحــی د رانبــه به ك له یه وه ســتانه هه

  .بوو  رده روه زگای په ده  باشترین مۆگه
زگـای  ، خـودی ده تییـه یه رامیـاری و آۆمه  و بزافـه و جـم وجوـه آـۆی ئـه  لـه  رگیز دابـ نییـه هـه  رده روه په
رســت و ئاشــتیخوازو خۆنــاس و  نی مرۆڤــی جوانپهر دروســتكرد ســه بــۆ آــارآردن له  آــه یه بناغه  رده روه پــه

ك و خــاآی خــۆت،  پاڵ خۆشویســتنی خــه آــات لــه وا ده  رده روه پــه.. پــارزو ژیاندۆســت  دنیانــاس و ژینگــه
  .مای خۆت بزانیت جیھانیش به

  ون لـهرباری ئاگـاداربو نـدن، سـه مه وه زموونی ده و ئـه هره نی تواناو بـه خاوه  آان آه زراندنی پسپۆڕه دامه
ی رگـا  وه آان و آـارآردن بـۆ دۆزینـه ئامانجـه  و فرآـردن، ئاگـادار لـه رده روه آانی پـه تازه  فیكردو ربازه



ها آـــۆن و  ی بـــه وه ی بـــا، جیاآردنـــه و نموونـــه رده روه آانی پـــه ون و خۆزگـــه خـــه  یشـــتن بـــه بـــۆ گه  چـــاره
  ره ها هــــه رزآردنی بــــه جــــوانن، قــــه  ی آــــه هایانــــه و به ی ئــــه وه گاو هشــــتنه آــــانی نــــاو آۆمــــه داڕزیوه

،  آـه ره ڕان و مانـدووبوونی گه ی خۆمـان گـه وانـه آردنی به و موتوربـه گاآانی دیكـه آانی آۆمـه شارستانییه
ــه ــه ت ــه نیا ل ــه دا هــه رده روه بواری پ ــه  ر آارــك آ ــه مۆ ده ئ ــه ین و هــه یك ــك ئاآام ــارو گۆڕان آانی و  ر بی

، زۆرجــار بــۆ  حاــه ن مه و ســتراتیژكی درژخایــه  خشــه و بــ نه ودایــه ی دوور مه آــه ی خــرو بره وه چنینــه
و  وڵ و گۆڕانانـه م هـه ی ئـه ، نموونـه آـه ره ی گه ده باآان نیو سه  آان و نموونه وره گه  ئامانجه  یشتن به گه

ی رابـردوودا  ده نیو سـه لـه مریكا نافی و خودی ئـه نده سكه ئاوروپاو وتانی ئه  ودا له ڕكردنی دوورمه چاوه
مانشــت  ، هه وه نگی جیھــانی دوومــه دوای جــه تی لــه تایبــه به  وامــه رده ر به و هــه یه ســته رجه به  نووآــه تــا هه
دوای روخـــانی بلـــۆآی  ت لـــه وتانی ئاوروپـــای رۆژهـــه لـــه  رده روه گـــۆڕانی سیســـتمی پـــه  ت بـــه باره ســـه

آتی  فریقی، یـه نـد وتكـی ئاسـیاوی و ئـه ژاپـۆن و چـین و چهزموونی زینـدووی  ئـه  لـه  سۆشیالیزم، جگـه
بــۆ   دایــه وره آردنكی گه خۆ ئامــاده لــه  رده روه وشــی پــه ره  ت بــه باره دوا راپــۆرتی خۆیــدا ســه ئاوروپــاش لــه

ــدن له ــه خۆگونجان ــه گــه ك ئه ت ــه به ڕآ و رآه رو آب ــه ده آانی ســه ریی ــه ك، به ی بیســت و ی ــه تایب وان  تی ئ
هشــتنی رۆحــی  پارزی و ئاشــتیخوازی و نه آانی ژینگــه ڕ آشــه مــه ڕاوآی خۆیــان له گیز تــرس و دــهر هــه

م و  و خـــه ر تـــۆپی ئـــه ســـه و له وه شـــارنه ی میراتـــی رۆحـــی و فیكـــری پیاوســـاالری نه وه تونـــدوتیژی و مانـــه
بـۆ   یـه وه ڕینه و په وه نـاغی گواسـتنهوان قۆ بـۆ ئـه  ، آه وه نگاری ببنه ره به  وه پكه  آیانه ره گه  آه  یه گرفتانه

رآی  ، ئــه آانی ئاینــده وه رانی و ئاســایش بــۆ نــه خۆشــگوزه  میزو پــ لــه دروســتكردنی جیھــانكی پــاك و تــه
  ی آـه وه خشـینی جیھـانكی باشـترو جـوانتر لـه بـۆ به  آارآردنـه  رده روه وشـتپارزی پـه و ره رانه روه مرۆڤپه

آانی داهاتوو لیان  وه نه  آان آه رۆحی و مادییه  موو پداویستییه هه به  یه دهرآردنی ئاین و مسۆگه مانه هه
  .ند بن مه هره به

تـا قۆنـاغی   وه ی سـاوایانه باخچـه  ر لـه ش، هـه نووآـه آانـدا تـا هه پۆله  آی له ره ری سه آته آ آاره مادامه
ردارو  سـه(  آه آالسـیكییه  بـۆ ئیدیۆمـه  وه نـهڕا گه به  ره آتـه و آاره ر خـودی ئـه و هه خوندنی با مامۆستایه

و  زانــه-شـت -موو و هـه مامۆســتا وتـاربژه  دا آـه م دۆخـه لـه) آانــدا پۆله  لـه  آانـه وسـت و بیاره ئاغـای هه
آرـت، دیـالۆگ و گفتوگـۆی ئـازادو  و ده یه آانـدا پـه پۆله مترین بـواری رۆحـی لیباـی و دیمۆآراسـی له آه

، داهنــان و  دایــه پۆپه چه  نــگ و ترســاندن لــه بــرو زه ، زه نزمتــرین ئاســتدایه  لــه  وه ینــهو لكۆ وه شــیكردنه
رآردنی بكـی زۆری زانیـاری  زبه و ئه و آۆپیكردن آان مردووه و توانا شاراوه هره یاڵ و به ی خه وه قاندنه ته

ها  ی مـۆڕاڵ و بـه وه ستیارتر گواستنه گرانترو هه مووی هه ، له ماه رآه نی پراآتیكی به یشتن و الیه ب تگه
  وه ره ســه ی له و دۆخــه بــه  ناآۆآــه  آــه  رخانــه بــۆ روانینكــی هاوچه  وه ڕانــه گه ، به آانــه تییه ڕه بــاو بنه

موو  ر هـه هه  آان، چونكه ییه رده روه په  موو آارو چاالآییه ر هه ری هه نته سه  آات به باسمانكرد، قوتابی ده
و  ئــــــــه  آردن و فربــــــــوون، زۆر پویســــــــته شــــــــه بــــــــۆ گه  ودایــــــــه تكردنی ئه خزمــــــــه آان له وــــــــه هه

چـاو بكرـت،  ش ره ، الی ئمـه یـه وی هه وتوودا بره جیھانی پشكه له  آه) آردنی قوتابی نده ناوه به( دیدگایه
ر  ســه مان له مــه اآــان و گهبــۆقكی نــاو تاقیگ  دا قوتــابی ببــووه م وتــه پتــر لــه  ده ی نیوســه میانــه له  چونكــه
آام قۆنــــاغی  مكداو لــــه رده چ ســــه  یی، لــــه رده روه آی و نازانســــتی و ناپــــه مــــه آی ره یــــه مه ، گه آــــردووه

  آمان نییه زگایه ، هیچ ده وه ته آردووه نه  وایی عراقدا مژووی ملھوڕی و شتبوونی خۆی دووباره رمانه فه
بـۆ   م آارآردنـه آـه رجی یه ش مه وه ، بۆ ئه رده روه زگای په ده  له  ین جگهی پ بگۆڕ باره ناله  م دۆخه ئه  آه
  ناچـارین واز لـه  ر بۆیه ، هه حاه و فرآردن مه رده روه گی په ب ئاسووده  ربوونی قوتابی، چونكه وه خته به

خۆشی و شـتی  ی نه دازهن م دنت تا ئه رهه سك به آه  دا آه رده روه نو په تخوازی بنین ده سه رۆحی ده
واتا تـا  ، بـه)ماسۆشـی(م  یـن و هـه)سـادی(م  آان هـه تیایـدا مرۆڤـه رستی آه تپه سه ناو تۆڕی ده  وته آه ده
ــه وپــه ئه ــژ ل ــازاردانی به  ڕی چ ــه ســانی بنده تی آه تایبــه آــات، به آانی ده ره رانبــه ئ ــدا  هه  ســت، ل مانكات
م  ئـه  ی آـه و آارگانـه لـه  آكـه ب یه آتـه آـات ئـازار بـدرت، مه ده  وه ت لـه زه لـه  آـه  یـه)ماسۆشـی( نده وه ئه
  یـه و رق و تۆه نگ و آینه برو زه قی و زه موو ده و هه نا پانتایی ئه آات، ده دروست ده  ره وه بوونه  شنه چه

ـــه  چییـــه ـــه وه آرـــت بـــین ئـــه ده  دا، آـــه وتی ئمـــه ل ـــژووی ماآان و  بـــه تهآ آان و مه یان میـــرات و م



و  بـوو، وازهنـان لـه  آانی دیكـه خراپـه  موو خانـه ر هـه آان و هـه ربازخانه آان و سـه آان و حیزبـه وته مزگه
تی  تایبــه ، به و و رۆژــك نییــه آــاری ئــه  تــدا مژوومــانی داگیرآــردووه رۆژهه  لــه  آــه  دآتاتۆرییــه  رۆحــه
آان و  واده نــو خانــه و بچــوآی ده وره ا دآتــاتۆری گــهه زاره هــه  بــه  بی و ئیســالمی آــه ره وتانی عــه لــه

ڕانــدنی قۆنــاغی  و تپه وه ڕینــه نــاو ژیــان، مــژووی رۆژئــاواو په  خوآردو فیانیدایــه آانــدا بــه قوتابخانه
ر  سـه آان له سـه آه  ئـازادی تاآـه  رۆحی لیبایـزم و رزگـرتن لـه یشـتن بـه دآتاتۆری و تۆتالیتارنیزم و گه

رنـاچین  سـمان ده روونـی آه ترین راپرسـی و شـیكاری ده سـاده ستی پكرد، له ده  وه آانه تابخانهی قو خته ته
ش و تاریـك  آی ره و چ سـیناریۆیه مكـه رهه چ به  و بزانـه ت و ئایین بوانـه آانی سیاسه آارگه ساغی، له به
ڕز  لتوركی واداخـراو و زۆر بـه نو آه ، ده نووآه و هه چت، لره ده  ڕوه آانی به ره آته ستی آاره ر ده سه له
  دا بنـت آـه وه بت دان بـه ی هـه وه تی ئـه س ئازایـه آـه  حاـه ردا، مه وهـه رۆح و گه شدا، ریاآار له رووآه له

  آه  وه تی دیكه ندك میلله ی هه وانه پچه بت، به  وه قییه رووی عه رووی رۆحی و چ له ، چ له ندروسته ناته
مین  رزه ش سـه وه ن، بـۆ ئـه آه رم نه شه  و دانپدانانه آانیان له ندامه ت فری آردوون ئه نییهرۆحی شارستا

  . یه رۆی هه  نگكی آراوه رهه لتوورو فه و آه
ی )یـز وه(شانشـینی و له) آـاردیف(شـاری له  بوو آـه م هـه وه ختی ئـه دا بـه2006سای  الوژو له مانگی گه له
ی  باخچـــه ، له وه و فرآـــردن ورد ببمـــه رده روه ی پـــه آانی پرۆســـه آارییـــه ورده  لـــهك  یـــه فته ریتانیا هه بـــه

ن،  وه تایی پكـه ره ی سـاوایان و سـه رێ باخچـه ونده له  زانكۆ، دیاره  چوونه  ر له تا قۆناغی به  وه ساوایانه
  آان بــوو آــه وتابخانــهرنجی راآشــام دیزاینــی ق ســه  ی آــه وه ، ئــه و پرۆگرامیــان جیــاوازه رنامــه م به بــه
  لــه  تره وره وزایی گــه بوون، پانتــایی ســه آانی ئامــاده موو پداویســتییه ر هــه آان هــه ی قۆناغــه گوره بــه

گی  دوان، ئاسـووده آان ده ڵ منداه گه له  وه چیچكانه موو مامۆستاآان به ر هه آان، هه ساختمانی قوتابخانه
ن، تـا  آـه آانیان ده زو خۆزگـه چـاودری حـه  وه سـاوایانه  نـه مه و ته م بـوو، لـه آـه مووان داخوازی یه ر هه هه

  . آیان بۆشیاوه یه داهاتوودا چ آاروپیشه بزانن له
می  آـه تی یه تیبوون بابـه یه آۆمه ی به ری و پرۆسه روه یاپه شت و خه سم و گه و خۆشی و مۆسیقاو ره مه گه
  ...و فرآردن بوو رده روه په
ن بـوو  مـه ته رنج راآشـتر هـاتنی خـانمكی به مووی سه هه رسامی بوو بۆ من، له ی سه مایه آهها دۆخ  یه ده
  لــه  رپرســه به  و خانمــه ئــه  یانــدنم آــه تیگه  آــه ره به ڕوه زموون، به ئــه ن و به مــه ته روونناســك، به ك ده وه
آی درــژ  یــه آــات، ماوه وییان ده م پشــه ئــه  هك آــَك گــروپ تــه موومان، له روونــی هــه ندروســتی بــاری ده ته
آـات،  واو ده آانی خـۆی تـه رآـه ژی تـا ئه ی آـارگی و سـتافی مامۆسـتایان و قوتابیانـدا ده سـته ك ده ته له

وت خــودی  آــه روونــی ده تی ده المه ی ســه وه ر تاقیكردنــه س بــه مین آــه آــه یه  رنج بــوو آــه ی ســه بــۆمن جگــه
رووی  وت لـه رآـه ر ده گـه ئه  ربـی آـه ده  وه خۆشحای خۆی له  وه نده خه به  رآه به ڕوه بوو، به  رآه به ڕوه به
،  وه نـه آه آانیشـی عـاقی ده كو بـۆ مـاڵ و منداه ی، بـه آـه ك بـۆ قوتابخانه نـه  وه ، ئـه خۆشه نه  وه وانییه ره
  یشـتن بـه ش بـۆ گه آه پرسـییهلمنت، را و بسـه ناسـاغی ئـه  آه روونناسـه ده  بوو آه ئاماده  واتا بباآانه به

ڵ  گـه آردن بـوو، له و دیـدارو قسـه وه م و فـۆڕم پآردنـه ی پرسـیار و وه روون شـوه ساغی و یـان خراپـی ده
پیرۆزآردنــی   یی پیرۆزیــی بــه رده روه نــدی مرۆیــی و پــه یوه په  آــه ره به ڕوه به  ی آــه ســانه و آه موو ئــه هــه
توانـای فیكـری و   گومـانكردن لـه  رده روه ت و ئـایین و پـه آانی سیاسه آایهآانی ناو  ره آته موو آاره رهه هه
پیرۆزآردنــی هــیچ   بــوای بــه  ی تــازه رده روه ، پــه یــه وره یان آــوفركی گه ر آامــه روونــی هــه خالقی و ده ئــه
ی آـرد، ر پویسـت ی لـ بگریـت گـه خنـه و ره ت گومـانی لـ بكـه  یـه وه س شیاوی ئه موو آه ، هه سك نییه آه
دۆگماآـان جـا چ   لـه  نوقمه  دت آه  وه ئایدۆلۆژیاكه  آان له آان و شته مكه آان و چه سه پیرۆزآردنی آه به
رمن و ترســنۆك  و شــه رۆحكــی آزۆــه  پیرۆزآردنی دۆخــك و جــۆره مینــی بــت و چ ئاســمانی، بــه ر زه ســه

و تامــان و  وه خات و تواناآــانی لكدانــه دهآــ ق په عــه  آــه  یــه وه مووی ترســناآتر ئه هــه  آات، لــه دروســتده
  رده روه رآی پـه نـین، ئـه  ق هیچـی دیكـه آی نـاو عـه ه سـته به  لـه  آوژت، دۆگماآـان جگـه پرسیارآردن ده

ك  تـــه پیرۆزآردن له ، بـــه ندی نـــاو فیكـــرو رۆحـــه به خته و شـــكاندنی شـــه آه ه ســـته و به ی ئـــه وه تواندنـــه
آانی ژیاندۆسـتی  رچاوه موو سـه ژیـان ببینیـت و هـه  ت هـیچ تـام و چژـك لـهق ناهـ ئیفلیجكردنی عـه



رگدۆسـت دروسـت  مگین و مه ی عـراق و آوردسـتان مرۆڤـی غـه رده روه پـه  پتـره  ده ، نیـو سـه وه آاتـه آور ده
ــه ده ــات، ه ــه آ ــه  یه رگدۆســته مه  و رۆحــه ر ئ ــه  آ ــای ه ــه آانگ ــون  ریاچــه ســات و ده موو آاره ر ه و آانی خ

ر خـودی پانتـایی تونـدوتیژی  ، هـه می مـژووی تونـدوتیژی و رۆحـی  تیـرۆره رهـه رگدۆستی به ، مه فرمسكه
آانیدا مـژووی خـون و  سـابخانه نـو قه ده  وایكـردووه  رگدۆستی آـه رپابوونی مه بۆ به  پیته آی به یه آگه

هی  آانی لــه ربینی مرۆڤــه وشــتن و ســهی آ ڕاســت ژمــاره تی ناوه رۆژهــه ت و له یــه آوشــتارگان آۆتــایی نه
ریـای  ده(مدا نـاوی ی سـیه زاره ك و هه ی بیست و یه ده تای سه ره سه بینم له آان پتربت، وای ده ڕو بزنه مه

نـاو   وه رژتـه ی ده موو خونـه و هـه حـوآمی ئـه  بـه) ڕاست ریاری سوری ناوه ده( بگۆڕت به) ڕاست سپی ناوه
  . ریایه و زه ئه
 


