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  زیززیز  مال عهمال عه  جهجه. . . . . . پیاوساالریپیاوساالری  ی آلتوریی آلتوری  وهوه  ژنانیش هۆآاركن بۆ مانهژنانیش هۆآاركن بۆ مانه

  
ین  آه ستیان پئه و هه بینین ئه آان وامیش گۆڕانكاریه رده دا به سروشت ڕووی گۆڕانكاری له
وی  آانی باآوری گۆی زه آه ه سته به، رژیانمان سه ن له آه ئه ری دروست  چۆن آاریگه

م  وی آه ی گۆی زه وه وه بۆ ساردبوونه ڕته گه  ئه مژوویان آان آه فرینه هب دان شاخه وه توانه له
ندین  یدابوونی چه و په ناوچوون هۆی له بنه ن ئه ده با ڕووئه شه ڕه و س دنن بورآان ره م هه آه

 دا آه زه  گه دوو ڕه ی جیاوازی له و دیارده م آلتوری پیاوساالری به، ، ، نوێ ی دوورگه
شۆڕشی  گیرساندنی ببته هۆی هه هات آه ردانه سه ی به تیفانه رچاوی پۆزه آی به یهگۆڕانكار

. آرێ پارزگاری لده وه ن نرینه الیه نھا له یه ته م دیارده ؟ ئه ئایه. ری روه و دادپه آسانی یه
ۆچی ب. ن آه پیاوساالری ده له ؟ پیاویش باس بۆچی. می هناوه رهه م آلتوره پیاو به ؟ ئه ئایه

ڕوانی  چاوه ی آه و پرسیارانه ئه زۆرن. آلتوری پیاوساالری ڕزگاری بب وێ له یه ژن ئه
  . آرێ یان ده وه مدانه وه
 
ی  رزمانی زۆرینه و بۆته وردی سه یه هه ر آی زۆرباوو وآاریگه یه ری دنیادا قسه رتاسه سه له
یه بپرس ئایه  س هه م آه م آه هب) یه بۆ مرۆڤ قوتابخانه گاباشترین آۆمه(ین  ك ده  خه
مووی  هه فریان بووین ی آه شنه وانانه چه                   مه و هه ئایه ئه، فربووین یه چی م قوتابخانه له

ی  آه قوتابخانه له آه ن و وانه خراپانه  رس وده وی گۆڕینی ئه هه  له ن آه س هه م آه آه. ڕاستن
و  ت سه ی ده وه رئه به له. پیاوساالریه خراپانه و وانه آك له یه هآ، گاوه فریان بووین آۆمه

ئاسانی ناتوانرێ  روابه گادا هه ناوآۆمه یه له هه گكی هنده قووی می ڕاهنان ڕه سیسته
آك  ریه ن هه الیه نھا له ته ر به گه ئه، دا بكرێ یه وانه و رس وجۆره ده گۆڕانكاری له

  . وه بت یه تی ایهمرۆڤ ی زانه گه وڕه له
 
لك  آی گه پیاوساالری مژوویه وه بۆیاسای یه نروم گا به و ڕاهنانی آۆمه ت سه ده

و  دانی دین رهه وه بۆ پش سه بگینه دانی رهه توانین مژووی سه و ئه یه دوورودرژی هه
دینی  تی له تایبه به، و بیرو هۆش ق ی ئه وه جگره بوونه آان آه یدابوونی آتبه ئاسمانیه په

ردوو  ر بۆ هه پاشان دینی ئیسالمیش بووه پاپشتكی آاریگه خۆرئاواداو ومسیحی له آه جووله
روونی  رده آی خراپی آردۆته سه ریه گادا آاریگه آۆمه پیاوساالری له،  ی پش خۆی آه دینه
 و  گ ڕه یه آه تی یه آۆمه م دیارده وام بوونی ئه رده و به م هۆی درژه پدان به تان ئافره
 و ئاشكرا بین ڕوون توانین به كو ئه نھا پیاوان نین به یه ته آی قوی هه یه ڕیشه
دینی  له، ، ، یه م دیارده وام بوونی ئه رده و به وه رن بۆ مانه آی آاریگه تانیش هۆیه ئافره

ژن  وه آه خواره هاتۆته تی یامه بۆژیانی مرۆڤایه م په ئه) و ئیسالمدا ومسیحی آه جووله(
واش بووه هۆی  هاحه روه هه، قاب دراوه نون یاخود له خۆی ده) وا  حه دایه(ی  سته جه له
ت  بت ئافره وه ئه وی ئه خی زه دۆزه ر وه بۆسه شتی ئاسمانه هه به ناو میزاد له رآردنی ئاده ده
تی بۆی  وا آردوویه حه یی آه قیه هو ناه ه    وهه ئه ر رامبه به خودا له و ئازاره بچژێ آه ئه

بوو  وی هیچ تاوانكی نه ر زه وفدانه بۆسه م له ئاده ی آه وه ئه ر به ها له روه هه، داناوه
 م ی ئه وه ر ئه به جاله، و پیرۆزی بۆ پیاو دانا ستی و باده خشینه خودا پاآی به و ر به رامبه به

وه  خۆشحایه ڕی و په تان به بت ئافره وا ئه یه ئه ن خوداوه الیه م پیاوساالریه له یاساو ئه
دایه  آه لره آشه، ، هن ر نه سه وه خراپتریان به و قبوویان بت تاآو خودا له ریبگرن وه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   23-10-2005 14:44 

2 

بن  ن ڕازی ئه آان بگه ڕاستیه له ن وڵ ناده وێ یاخود هه ی نایانه وه هۆی ئه تان به ئافره آه
الی  و له پیاوان لیان ڕازی بن ی آه وه هابۆ ئه روه هه، پكردنهتی  و سوآایه و به وجۆره ژیان به

ها  میشه خۆیان وه نن هه مرۆڤی پله دوو دائه آرێ خۆیان به لنه تیان ند شكایه خوداوه
 ری وه بنیات نه آه یه ردووالبه ك هه ری پیاوان نه وه خته مانن هۆی به ئه آه ن آه راوورد ئه به
  . ری بن وه خته به
 
آانی ژناندا زۆر جوان بۆ  خۆشیه نه  ریكایی پسپۆره له مه دآتۆركی ئه یستیان نۆرترۆپ آهآر
آان بكات  ڕاستیه رك به ده تی آه زوویه و ئاره ھناوه هه نگاوی ی پیاوساالریه هه له سه و مه ئه
،  بكاتری گونجاو دیاری سه آانی ڕگایی چاره دوداچوونه و به وه شیكردنه ی ڕگه وێ له یه ئه

 ی ژن ت آاتك ئمه و ده آات گرتنی پیاوساالری ده خوپوه مجۆره باس له به آریستیان
دوای  یه له م زی گه  ڕه دنیاوه آچه واته هاتۆته ی آه و منداه زانین ئه و ده بت منداكمان ده

ین  آه ان لدهلبوردنی و داوای ین آه آانمان ده یری مرده زانیمان آچمان بووه سه ی آه وه ئه
شت  نۆ مانگ ئازارمان پوه چه  ی آه و سكه بوو ئه آوڕ نه، و آچمان بووه ی آه وه ر ئه به له
زموونكی پ  یان بۆ خۆی ئه آه ریه هه آه آاتی منداڵ بووندا  له ی آه و ئازاره ها ئه روه هه

و  ستۆی خۆمان ینه ئه خه آه ئه ی دایك تاوانه وه ئمه بوونه خۆنه به ی متمانه به، ئازارو تاه
ویستیمان بۆ  آانمان سۆزو خۆشه پیاوه ین آه وه ڕی ئه و چاوه ین آه ئه ری پیاوی لببه

  . وه بگنه
 
و بگره  روون و ده سته جه یه له هه ك دوژمن آاریه آات آه ست ئه میشه واهه زی مینه هه گه ڕه
ناو بردنی وابیر   بكات بۆ له و دوژمنه  ئهتی دوژمنایه آه آات و واپوویست ئه ریشیدا وروبه ده
تك بۆ  ر ئافره بۆ نموونه هه، یه ك هه چه نگه پوویستی به و جه ئه رپاآردنی وه بۆ به آاته ئه

 وێ رآه ده شی به و چاوی یاخود له م ر ڕووی ده سه له آه) ه زیبكه یان په(بچووآترین  البردنی
رپا آردوه  نگی به جه آه ی و دوژمنه وه تاآو ئه ان تاقی بكاتهرم شنه ده چه      مه هه یه له ئاماده

ی  نگه و جۆره جه بۆ ئه تر آی یه نموونه، ناوی ببات رمان له آی ده چه  ری به رامبه به
ناوی  وه تاآو له و ڕووی ببنه ره ل به ربازگه سه ترین وره گه ن به میشه ئاماده تان هه ئافره آه
ست  باشی هه آاتكدا ژنان به پیاو له ر به رامبه به زانینه له م خۆ آه نگی به ویش جه رن ئه به
ن  آه ندی دروست ئه یوه آانیاندا په سته ڵ هه گه و وازی لدنن خرا له ن آه ده آانیان ئازاره به
شكری  له ر به رامبه ست به و ڕابوه مرێ تی نه یه هه ی آه یه سته ژنانه و هه ی ئه وه ئه بۆ
  . آات ده آانی زوه هیواو ئاره ریدا چاو پۆشی له ڕامبه به
 

م  ئه. آانمان ه  هه رگری آردن له به گرتوه درۆآردنه بۆ گادا خوومان پوه آۆمه له آه آارك
ی  یه ه هه و ژنان بۆ ئه، الی ژنان تی له تایبه به یه گادا هه آۆمه گشتی له ته به حاه
پاساو  ی آه وه وه بۆ ئه بته ڕوویان ئه ی ڕووبه ی ڕۆژانهوت سوآه هه نجامی آارو ئه له آه

 نجامه ر ئه و ده آات له ی درۆده آه ره رامبه دت بۆ به، آردوه ی نه ه گوایه هه آه وه بھنته
لمن  بیسه ڕوو  آان بخاته ڕاستیه ی نیه آه وه ر ڕاست قسه بكات توانای ئه گه ترس ئه ئه
رج پش  مه به، ، آات ه ئه زی نر هه گه ك ڕه وه وه وتیه وآهس رو هه هۆی آا ویش به ئه
ی  ه هه تی به  آردویه ی آه وته سكه  هه و آارو زی نر ئه گه ر ڕه رامبه وته به ی بكه وه ئه

ه و هه نیه بۆ ئه لماندنی یاخود ژن توانای سه، ، ، نازان و  نھا ئه ته تی به آردویه ی آه یه
ی  وه ئه ر به له آردووه ی ه مان هه ی تریش هه آه زه گه كو ڕه     به ر نیهك ژن تاوانبا وه
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و  و پیرۆزی بۆ ئه زی نر گه ڕه داته ی پاآی ئه م درۆآردنه به، ن آه ه  ری هه واو آه وه ته آه یه به
  . و ناپاآی بۆ خۆی ه جده  به
 
 هۆی  بته ئه ن ده نجامی ئه نه ئهڕۆژا ی آه و آارانه و خۆڕاهنانی ژنان به گرتن خوپوه 

ك  و خۆ ڕاهنان وه گرتن خووپوه. . هوشیاری ی ئاستی وه م آردنه و آه وامی پیاوساالری رده به
ژنانه  و جۆره  ئه ی آه چانه و وه ر ئه آاته سه آارئه و وه منته ئه) وراسی(ی  خۆشی بۆ ماوه نه
وی  یه یه په ژیانك هه آات آه م بھن فری ئه ههر ر نر به گه ئه دایك، هنن میان ئه رهه به

ی  گایه درژه م آۆمه ر نركی ئه ك هه ویش وه و پویسته ئه یه ساالری یاساآانی پیاو
 مان هه م بن به رهه ر م به گه خۆئه، وام بوونی رده ودابت بۆ به هه میشه له هه و پبدات

ك  ش وه   یه آۆرپه م و ئه بات ی ئه ڕوه یاوساالری بهو پ یه ژیانك هه آات آه شوه فری ئه
ك دایك خوی  و وه ئه ی بكات چونكه وه و مانه بوون بت پارزگاری له زی م ئه گه ڕه

و  م ئه رده به خۆڕاگربت له بت ئه آات آه فری ئه، ، ڵ ڕاهناوه گه و خۆی له گرتووه پوه
  . ن  هو فتارانه و ڕه پشت ئه له ی آه ئازارانه

 
و  ڕگه آكیان ریه ن بۆ هه وڵ بده و هه ن ت تبگه دوو حاه باشی له ژنان به زۆرگرنگه آه

ته  و دوو حاه له هیچ آام بت ژنان واخۆیان ڕابھنن آه و ئه ب تیڤیان هه ری پۆزه سه چاره
ی تریان  آه نه الیه ر  سه به ن ده آیان نه ستی الیه وی تر مانای باده  قوربانی ئه نه آه نه
ت  ئافره زۆر گرنگه آه) و ئابووری ژیان(تی  ه ڵ حا گه له) ندی یوه سۆزو په(تی  ویش حاه ئه

وه  م ڕگایه له ر بكات آه و ئابوری بۆ مسۆگه ژیان توان ندی ئه یوه سۆزو په وه آه آاته وابیرنه
یه خودی  وه وه مانای ئه  آردهر وابیری گه  ئه ر بكات چونكه مسۆگه وامی ژیانی رده توان به  ئه

 ڕاهناندا وام له رده شی به آه گرتنه و خوو پوه وام بوونی پیاوساالری رده به  هۆی بته ژن ئه
  رچاوه سه و ئابوریان آرده ر ژنان ژیان گه میشدا گونجاو نیه ئه تی دووهه حاه له، ، ، بت ئه

بت  ی ژن ئه سته جه شدا ته ه م حا ی له هو ر ئه به ندی له یوه ست خستنی سۆزو په ده بۆ به
  بنه و ئابوری ئه ن ژیا سانی ب آه و ب و ئابوری ئه ن ژیان سانی خاوه میشه الی آه آاو هه به
ندی  یوه ندیانه ناهن په یوه  په جۆره م وه ئه رئه به له. ندی یوه سانی ب سۆزو په آه

ش  و آاته ڕاستگۆیش بوونی نامن ئه ببیشتن دروست  ك گه یه قینه یاخود له ڕاسته
درۆ  ر به هه وه  بكرێ ئه وه زه گه ودوو ڕه رآام له هه ن الیه ر درۆله گه ب جا ئه ست ئه درۆباده

آانیان  ئابوریه رچاوه  ست خستنی سه ده یه آاتك ژنان بۆ به وه ئه ستم به مه، ، ، وه منته ده
ك ژنان خۆیان  یه مووشوه هه بت به ئه  نیه آه وه ای ئهستن ئیتر مان به ئه پیاوان پشت به

  چونكه ین ش هه م پیاواندا بن ئمه رده به له ن آه ده خۆیان نه به رگیز ڕگه بگرن هه م آه به
پیاوان  ی آه آاره و یه ئه وه ویش ئه ز بیزانن ئه گه ڕه ردوو یه پویسته هه ك هه ڕاستیه

یه  یان هه و توانایه ئه آان ژنانیش ئابوریه رچاوه ست خستنی سه ده ن بۆ به ده نجامی ئه ئه
بۆ  ی آه ندو داوه و به  رج له مه بھن به ست ده آان به ئابوریه رچاوه وه سه و آاره ی ئه ڕگه له

  . تان دانراوه ڕزگاربب ئافره
 
آان  ڕاستیه ونیو پشچو ره نجام نادرێ پویسته بۆ به نك ئه الیه نھا به م ڕاستیانه ته ئه
و زانیاریانه  زانست م ر ئه گه ئه، ، جبھن آتری به ر یه سه ری له ز آاریگه گه ردوو ڕه هه
ی زانست  خانه یه له وه ئه بووه هۆی گۆڕانكاری مانای ك زانستك چاوی لكراو نه نھا وه ته
ی  نگه و جه  نی ئهوام بوو رده به م آار بۆ نی سته ستی الیه آی ده بته چه و ئه چ رئه ده
نجامی  ئه له و ڕاستیه بزانن آه زۆرباش ئه بت پیاوان بۆ نموونه ئه، رپای آردوه به آه
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جیھاندا  مرن له برسا ئه له ی آه وآچانه ی ئه ڕژه تیدا گای مرۆڤایه آۆمه وه له پیاوساالریه
وآردنی  یه    جامی پهن ئه  له خات آه رئه و ڕاستیه ده ئه ش مه آوڕان ئه چوار جار زیاترن له

بت  ئه، ، ، درێ تا آچان آوڕان ئه پیاوساالریدا زیاتر خۆراك به آلتوری داڕزیوی آۆنی
، ن ده ژنان ئه بۆ چی پیاوان ئیھتیمام به تیه بزانن آه یه آۆمه زانسته وڕاستیه ژنانیش ئه
 پیاوان نن آه یه ان بگهت ئافره میشه واله و هه وه دا بیان هنه وژیانه ی له وه ئه ئایه؟ بۆ

ش  و ڕاستیه ئه بت ئه، ، ری ژنان ن و پیاوانن پارزه آه آانی ژنان ده ندیه وه رژه به داآۆآی له
جیاتی ژن بیر  آاتك پیاو له آه وه  واری آرداره نه ریاندا بیخه رامبه  ڵ به گه ن له رك پبكه ده

و   وه آاته زی م بیر نه گه ك ڕه وێ ژن وه یه هئ وه یاخود آاته ك ژن بیر ئه ئایه؟ وه، ، وه بكاته
  . . آات نه ق ی پیاو له وه بیر آردنه  به جگه

 
ب آاربۆ  چۆن به ك ل ناآرێ وه په له و په خرایی یه به وه ك نزیك بوونه یه و له شتن م تگه ئه

آلتوری  بزانن آه  و ڕاستیه ك ئه موو الیه بت هه م ئه نجام ناگات به ئه آردنیش به
ز  گه ردوو ڕه بت هه ئه ئاسانی بنبناآرێ روا به و هه ی داآوتیوه و ڕیشه گ پیاوساالری ڕه

زی  گه ڕه، ، ن  بكه یه ودیارده آردنی ئه و آاریش بۆ بنب ن آتری بكه یه ی زانستی آارله شوه به
ی گونجاو  ڕگه چاره ی آه وه ات بۆ ئهآان بك تیه یه                آۆمه  دیارده ست به هه ی زوو وه م بۆ ئه

و  زانست به وه پویستی م توانین بدۆزته آه و به مانی جیاوازی گیرسانی شۆڕشی نه هه بۆ
ك  ك وه وه نه بیربكاته ك پویست بت وه ها ئه روه هه، ، دا و بواره یه له پراآتیك آردن هه به
  . . ڕوان بت بوو چاوه هه
 
  

، رگرتوه وه) ڕۆحی ژن، ، ی ژن سته جه(آتبی  م سودم له ته م بابه نی ئهبۆ نووسی: تبینی
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