
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 30-10-2005 1:02 

1 

 
  آۆتاییآۆتایی) ) 22((شی شی   مال بهمال به  لی کهلی که  عهعه. . . . . . . . ندند  رمهرمه  ی جوانی وهونهی جوانی وهونه  رژهرژه

  
 دروستكراوی  یه خۆی دا هه سروسشت خۆی له مرۆڤ دا بت یان له آانی سروشت جوانی چ له پكھاته

آان و  ی ماتریالیسته وزۆربه لماندوه  بوونی خۆی سه  بونكی سروشتیه ستی مرڤ نیه ده
آان  م ماتریالیسته سپاو، به آی چه  بۆ یادیه وه رننه یگه فالتون ئه گ وئهك هی آان وه ئایدیالیسته

ئاوزان  خوازانی مادۆ له ی ئاینده م قوتابخانه سپنن به چه آان ئه ته آی ماتریالی بابه یه شوه به
 ئاوزانبوونی مرڤ ك  وه وه گرنه آئه دا یه روانگه  له ریه  هونه ته م دووبابه ر ئه یكه بوونی سیرامیك وپه

ك  واوآاری یه بی سروشت ته جوانی سروشت بی مرۆڤ جوانی مرڤ به  آه وه نه آه  وابیرئه وه سروشته به
ی جوانی زاڵ  آانی مرۆڤ، بگۆمان رژه روونیه  ده ته وبابه م دوو جوانیه ڵ بوونی ئه م تكه نابن به

ها  روه  مرۆڤیش هه یه ندی خۆی هه تمه وانی تایبهك باسمانكرد ج آاندا سروشت وه ر فۆرمه سه بی به ده
 الی مرۆڤ  نكی درك پی آراوه م دیمه  به یه آی خۆی هه ن ئایدیاش جوانیه  هه م دووجوانیه ئه
آانی مرۆڤ  روونیه  ده ته ڵ بابه گه له ه  تكه وه سه آه تاآه  به یه ندی هه یوه تی په ك بابه ئایدیاش وه به
ن زیاتر  ده نجام ده آانیان ئه خوازانی مادۆ آاره ی ئاینده  قوتابخانه وه یه م روانگه  له وه گرنه آئه یه

آی نو مۆدرن  یه شوه  به وه ره فۆرمی ده  به وه ستنه یبه ن ئه ده ی مرۆڤ ده وه بونی ناوه خ به بایه
 خواز  ندانی ئاینده رمه هم الی هون ی دووه پله زنی مرۆڤ سروشت به ر مه به م له  روو به نه یخه ئه

 خۆی  مانه و ئه ست وسۆز وجوه هه  مرۆڤ به  واته مه ی جوانی آه بی مرڤ رژه  سروشت به چونكه
خشینی  آانی به شه به  له شكه نگیش به خشی ئاهه به نگ ئه ش ئاهه جوه ، وه آه خۆی دا جوانیه له

   جوانی الی ئاینده خشی واته به  جوانی ئه یش جوه ئاژه ها له روه مرۆڤدا هه ی جوانی له رژه
آات،  ی زرین زیادئه  رژه وه آه یه آانی مرۆڤ به ی پارچه وه ستنه نگ وبه وئاهه خوازانی مادۆ جوه

   خوازانی مادۆ، واته ندانی ئاینده رمه گیری الی هونه رده ش چژی لی وه مانه  ئه سنورداره
ئستتیكی وئایدیال  بن به  ئه مانه  ئه واته ، آه یه ی خۆی هه وه ش آاردانه و هزی مووی هزه هه مانه ئه

ت  تایبه نت به یه گه مرڤ ئه ت به ، چژی تایبه وه بینته بستراآتیك دا خۆی ده آی ئه یه شوه و له
آاندا  ته بابه بت له زایی نه ر بت و ژرخانكی رۆشنبیری وشاره گه ندیش ئه رمه ندان، هونه رمه هونه
ندان  رمه هونه ك له یه ڵ ژماره گه آی زانستی له یه وه  دوای لكۆلنه ربگرت، بۆیه وه حاه  مه وچژه ئه
  ته  بابه وه آه یه ین و به  آاربكه وه آه یه به  آه نجامه م ئه  ئه یشتینه دا گه ودوو بواره پسپۆرن له آه

آادیمی  تكی ئه ك بابه  و وه وه لكۆینه آان ببن به هتی یه آان وآۆمه رییه آان و هونه رۆشنبیریه
  ته ی بابه وه ست هنانی زانین و گۆرینه ده به  به وه م روه وامی له رده به ری بدوین به سه وزیندوو له
  مانه جیھانی ئایدریاڵ ئه ین به گه مانكاتدا زیاتر ده هه ، له وه  آایه آاری بنینهَآان نوێ زانستیه

و  دایه جوه خوازانی مادۆ له جوانی الی ئاینده. . دا آه ته بابه آی بۆ آارآردن له ره  هۆآاری سه هبت ئه
 . . . ری  سه آاته ی آارده وه بین یان بیرآردنه ند به رمه هونه  آه یه ست پیكراوانه  هه وشته می ئه رهه به

 بوونی جوانی   واته نده رمه  هونهست ناسكی می هه رهه ، به می ئازادی ودیموآراسیه رهه جوانی به
آانی  گۆرانكاریه م وبه رده واری سه گای آورده ندنی ژیانی آۆمه سه ره په  به وه نه ستیه توانین ببه ئه
بن  مووی ئه  هه مانه ردا ئه بواری هونه ڵ آاآردن له آۆمه ند وبه رمه ستی هونه ، هه وه مرۆشه ئه
  . . . دا آه مهفۆر ی جوانی له ربرینی رژه ده به

  
  علی آمال  

  ری بابان ری هونه له ری گه به روه  به
   سلمانی

 


