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  زیز مید عه حه. م ! ..گوی پیاوانی نا حای  بۆ  کانه ستراوه  به مه می ده تان وه ی ئافره سته جهسووتانی 

  !) ) ...  یه وه  ناحای بوونی پیاوانه تان له خۆسووتانی ئافره ( (
م و گیان و  چاوو ده  موو پیاوه هه لهخۆی .. تان می ئافره  قوفی ده ستی بۆته ده  میشه  هه ی که و پیاوه ئه ( (

  نفیکری له  شۆڕشکی ڕۆشه زن ببته  مهوڵ بدرێ و تکۆشانکی ههر  گه ئه. ) )  کان پیستره داون پیسه
زو  گه ڕهتی و جیاوازی  یه کسانی کۆمه و نایهپیاو ئاغایی و یاسای خ   پویسته، تدا ڕۆژهه
تی ناوین بیرک و ویژدانک  کانی ڕۆژهه  ساالری یه پیاو ته سه  ده پویسته !. من ش نهتی چینایه
.  خوشک و ژن و دایکی خۆیانن که  یه م ناوچه ی ئهزووم لکراوتانی  پناوی ژنان و ئافره ڕ له  گه نه بخه
 چونکه وێ ی ده وره شۆڕشکی ڕۆشنبیری زۆر گهو  وه خوندنهودان و نووسین و  و هه ش زۆر دووره مه ئه

  زۆر قورسهتدا ڕۆژهه  لهو حای بوونکان   مرۆیی یه کارهڕۆشنبیری و و پشچوونی هۆش و  ره گۆڕین و به
 هیچ  واته که، ونی ژیان  هه  نه  ناتووانن گۆڕانکاری زوو بکهکان ک و مرۆڤه رک وه وه م هیچ بوونه به

  وه وه تک له میللهتک و  سه دهی وتن تی و دوواکه گبه نه.  کرێ  نه میزاد که ر ئاده رامبه  به شتک نی یه
 زۆر  جارانی مرۆڤی کۆن کهبیرو هزری کو  تیان وه که ملله پیاوانی مه  کهدات ده رهه سهکات و  ست پده ده

و  ن و کوڕی ئه ومه و قه ر ئه ئستا هه،  ووهکردچاڵ   به یی زینده لۆتکه  مه هر ب  کچانیان ههبوونو وتو دوواکه
ند کردن و ژن  ماوه زۆر زه ری نامرۆیی و به شه و ته  تانه واو به فشاری ناڕه کچان و ژنانیان به  ن که پیاوانه

تکارو ئامری   خزمهکو نی وهیر کرد سهبری خون و  لهت فرۆشتن و   بچووک و ئافره  به وره  ژن و گه به
یری  م سه که زان و به مرۆڤ نه ک به  خه ی که سه و که ڕاستیشدا ئه له (کو مرۆڤ ک وه  نه پیاوانخۆشحای

 ڤایرۆسی خونی  ه ک ل گرانه ردکی گه ش ده مه ئه.  )  ممه واوو که  خۆی ناته سه و که ئه، بکاتمیزاد  ئاده
م خ و  ناو ئه ر له تان هه و دی ئافره سته کانی جه خۆسووتانه.   یه چهوو نا  له پیاوانی نا ژیرو ناحای یه

 مژووی   که پیاوانهی  وایانه  ناڕه و کاره می ئه  وه و خۆسووتانه  ئه دات چونکه هدا ڕوود بیالنه قه
رگای   ده می ژنان و ببته  قوف بۆ ده  ببته سک بۆی نی یه هیچ که.  وه کاته تیش قزی لده مرۆڤایه

تان  ژیانی ئافرهزووی خۆی یاسای  ئاره  خواو به سکیش نابته تان و هیچ که زیندان بۆ ژیانی ئافره
 چ مافک مرۆڤ  قک و به  چ هه به(. ندی خۆی ڕاپچی بکات وه رژه و به ره ستکاری بکات و به بگۆڕێ و ده

کچان و ر  رامبه  به وایانه  ناڕه م کاره ی ئه  زۆربه وه داخه زۆر به) ؟..  وه  ژیانی مرۆڤکی تره خاته ست ئه ده
خۆیدا   خۆی له وانه م کرده چی ئه دات که کرێ و ڕووده کاندا ده ی یه ئیسالم ته ووه و ده  ناوچه ژنان له

  و ناوچه ئه.   کانی ئاسمانه  پیرۆزه کتبهی  وانه پچهو  کانه  ئاسمانی یه ی خواستی ئاینه وانه پچه
گشتی  هڕاست ب تی ناوه  ڕۆژههتانن ن و کووشتن و سووتانی ئافرهی ئازاردا رچاوه  سه ی که وتووانه دوواکه

 ی) اقلیم (ی ش ناوچه و ووته  و له فغانستانه ئهووتی تی  تایبه وتووی دنیا به  دوواکه ره ی هه و ناوچه
م بیری و  ت و که حشی یه  وه  که یه وه  ئه نی باسه ی جگاو شایه وه ئه، فغانستان باکووری ئه  لهه) فاریاب(

ت   ژن یان ئافرهستاون وه  نه وه وه  به  که هی وه  ئه یه اوچهم ن واری و زامی پیاوانی ناحای ئه خونده نه
ک و مۆدل  ستا وهئ، ن که ر ده رامبه  به یان وره ار گه ئیجگک و زوومکی یه وه وسانه همرۆڤ نازانن و چ به
ۆزی ست و س ن باوکانی ب هه الیه  له کچ فرۆشتنهمۆدلی   نیووه  تهیانی که ستی و هۆش ناوچه  ب هه که
ی  بێ پاره  به یه وه ژده  خوار هه نیان له مه ته ی که و کچانه ت فرۆشتنی ئه تایبه به،  وه ومه و قه ئه
ی  نده وه نی چوار ئه مه کێ بۆ خۆی ته  ئه که کچه ی که که ر پیاوه گه  ئیتر ئه و کچه ر ئه رامبه منراو به خه
رتۆپکی   دنیای سه و له  ناسروشتی یه یه م ناوچه ئه هۆشی باوکانی  چونکه ش بت ئاسایی یه و کچه ئه

یان  کان پاره ساچووه نھا به  و ته ی نی یه نج پاره گه   که شتکی سروشتیشه .. من که ب ویژدانیدا یه
 خزان دروست کردن  ستیان بهپوی  و که یان نی یه رمایه و سه  پاره ی که وانه ئهکانیش  نجه  و گه یه هه
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 و نیشدا ناو ئاژه  لهدات فاریابدا ڕووده ی له و زوومه ئه(. ن که  ده و شانۆی بویژدانی یه یری ئه سه  یه هه
  می پش ئیسالم که رده دا هاتووه چ سهیشب مژووی عاره  له. )   نی یهستاندا نگه ی جه رگه  ناوجه له

مود   موحه و چ دووای ئیسالم که دهشاهی) یمتنب (بی نه  موته بستان ناوبانگی عاره  به ره شاعیری هه
  گه  بهو کک له و یه    کردووه*چاڵ به مندای زینده  کچیان به یه وه ته م نه  ئه  کهری خوا شاهیده مبه پغه

ی موسومان  هو  پش ئه ب و موسومانان که کانی عاره وره  گه لیفه  خه کک له  یه  که  یه وه  ئه زیندووانه
.  تاب بووه ری کوڕی خه  عومه لیفه ویش خه ئه،  چای کردووه  به زینده  یی لۆتکه  مه  ۆی بهی خ که بت کچه

و   ئه وه  دزی یه  ژرو به م ژر به و به وه م بۆته کهچاڵ کردنی کچان   به زیندهم دووای هاتنی ئیسالم  به
پیرۆزی و و بوون و ژیان مرۆڤ   به تی یه سوکایه  وه ئه.  تی کراوه  مرۆڤایه له  ندازه ب ئه  یه وره  گه دره غه
  یه وه دا ئه  لره که کشه. مووی تی هه مرۆڤایه   گشتی به کو به  به کچان یان ژنان نھا به ک ته نهکان  یه

ژیانی  تان له  بۆ ئافره یه ش هه واو ڕه رگی ته مه کو ژیانکی کوله  به ماوه چاڵ کردن نه  به ئستا زینده
پالن یب زانین و  عه زی م به گه تکاری و ئیشی زۆرو ڕه ست بریندار کردن و خزمه ک و هه یاندا وه هڕۆژان

ک و  وهشیان  که ته سه  ده ی که ل و هۆزانه و گه ستاوی پیاوانی ناو ئه ن هۆشی وه الیه و توانجی زۆر له
  وه وسننه چه زی م ده گه ڕهو  ان چاندووهژنیی  فرهت خۆیان سه  پیاوانی ده و که پیاو ساالری یهت  ووه ده

کی  یه کشه. هتد... بت و وام ده رده  بهتان  ئافره یش لهو زووم ره خۆشکه نی دی ڕگها بۆ پیاو مه ئیتر ئه
  ن له که ژنان خۆیان بۆ خۆیانی دروست ده  یان تاوانی پیاوانی تدانی یه مه ئه   که ئارادایه تر له

و ڕقی  ی کینه  ووشه ی که و ڕستانه تی ئه قه کی سه یه  هاوکشه له یان  یه وه سکه ی زۆر تهک یه وه بیرکردنه
   :ن مانه گرنگترینیان ئه، تان خۆیان ناوی ئافره هه  له وه  و جگای خۆی کردۆته یه ههو  س دراوه مهتدا 

باتی  ی شۆڕش و خه وانه  پچه مه ئه، تب بیانن کوڕ که ز ده حهیان  زۆربهبت  مندایان ده  ژنان که- 1
تان خۆیان دژ   ژنان یان ئافره  وای لدت که که  هاوکشه چونکه،  تان خۆیانه ڕۆشنبیری ئافره یان  ژنانه

کانیش   ژنه وێ جا بۆیه وان مندای کوڕیان ده  ئه کانه ر پیاوه به ندێ ب له  هه یه وانه له. بن  خۆیان ده به
ش تا  مه ئه، لکردوونناچاری وای   ی که وه  وواتای ئه ش به هو ئهت ب کوڕیان ب بن که ویست ده  خۆشه وه به

 ی خۆی خۆش بووت که ر پیاوک ژنه گه  ئه چونکه،  تان خۆیان  بۆ ئافره تی یه و سوکایه یه ه ک هه یه ڕاده
ی  ی ڕۆشنبیریدا ووشه رنامه  و بهتی مرۆڤایهو ژیانی  خشته  م له به. وت ر خۆشی ده بت هه مندایشی نه

 دیوارکی پۆیین بۆ پارزگاری  بته دهر و ڕۆشنبیری   بیروباوه  چونکه یه ه ک یان مرد هه ر خه به له
  . ژنان خۆیانتی  سایه که
، ن که فتار ده  ڕه وه وانه پچه کو به و بهک ناگرن  ن و پشتی یه  ژنان خۆیان ناکه ز به ژنان حه - 2
 ند ژنی تری  چه  پیاوک که ت به شوو بکا یه یان کچک ئامادهتک یان ژنک   ئافره وه ش بۆ ئه ونهنم
  که ته ی بابه گشتی گفتوگۆو شیته دا به  لره م ئمه  به و جۆره ب به ندێ ژن وانه  هه یه وانه له.  یه هه
و   ئه  ناچاری یه ر باری ژیان و به به  له یه ی ئابووریان هه  کشه تانه و ئافره ی ئه زۆربه، ین که ده

بوون  وروپای ڕۆژئاوا ده تانی ئه کو ئافره وه  بایه و ئابووری خۆیان هه تانمان پاره ر ئافره گه ئه.  شووکردنه
  چونکه، ما ده  یان نه وه بووه م ده دریش که غهسووڕا و  ده  هه که ته جۆرکی تر بابه بهنی خۆیان و  خاوه به
  یه) ینسب (ک یه ش تاڕاده مه ئه،  ی ئابووری یه ی ژنان دووای ڕۆشنبیری کشه ی کشه وره گه ره ی ههش به

  .  ڕاسته
  : روونی یه ک ده یه  تاڕاده  که  وه  دوو باری جیاوازه کردن له ک نه یه ز به  حه- 3
  . ی تر جوانتر بت که وه لهیان ، ژنکی تر باشتر لهر ژنک  گه ئه – إ

  . ند بت مه وه یان مردی دهندتر بت  مه وه ی تر ده که وه ر ژنک له گه ئه –ب 
  وه نه  بیر ناکه م جۆره تان به موو ژنان یان ئافره  هه  چونکه یه) ینسب ( یی یه ر ڕاده ش هه م دووخاه ئه
  یه م کشه ئهڕاستیدا  له،  ته م بابه کی بچوک بوو بۆ ئه کی یه  پشه مه ئه.  کی گشتی وایه یه شوه م به به
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ر هیالک  م نووسینی دوورو درژ چاوی خونه بهری بنووسرێ  سه لهگرێ  ڵ ئه زیاتر هه  وه کی له پشه
ر   سه وه بابینه. ن یه  بگه که ته  و بابهی بپك که کوورتیش ئامانجه تووان به ر ئه زۆرجار نووسه، کات ده

 ؟.. سووتنن ر ئاگرو خۆیان ده  به نه ده ت کچان خۆیان ده تایبه تان به ی ئافره بۆچ مان و بزانین که ته بابه
شی  بت هۆکه  ده واته که..  رواش ب هۆ نی یه  و هه و شتکی سانا نی یه   زۆر گرانه م کاره ن ئه تمه حه

ویژدان و ناحای   پیاوانی ب  چونکه و زمانی ئاگره  له بت بجگه ی تر نه  بت و هیچ ڕگه وره زۆر گه
ناو   له  که ندا نی یه ناو ئاژه ز له گه ک و ڕه  وهیزی ی ڕگه کشه.  هیچ زمان حای نابن له زۆرن که

 نوان  لهچی   که  مرۆیی و باشیان نی یهستی ووشیاریی ژین و هیچ بیرو هه دهڵ و دارستاندا  نگه جه
 بتووانین بین  ی که وه  ئه ینه گه  ئه  بچووکه نهم نموو به،   نی یه جیاوازی که زه گه ردوو ڕه هه
فغانستان  ئهووتی    له باشتره  وه باری ژیانی یه له  وی و ب یاسایه فه  نیشتمانکی عه کهستان  نگه جه
رکی ژیر  وه ک و گیانه ند مرۆڤی وه  خوداوه  چونکهرمی فاریاب و هه و ووته ت باکووری ئه تایبه به

ی جیھان   زۆر ناوچه  له وه وانه پچه چی به رانی تر باشتر بژین که به  گیانله ی له وه  بۆ ئه دووهدروست کر
ی  وتنه و پشکهمی سیکۆالر رده م سه له. رنن گوزه تی ژیان ده حه ناڕه کان به مرۆڤهت  ت ڕۆژهه تایبه به

مانی ووته  رله  په  له یه ههن و مافیان و بوو  یه  ههدالیستی ماف داران  لهان ناوینیش  ئاژه دنیا که
و  بهی  ی مرۆڤ و ئاژهکان ی مافه  پله ت ووتی سوید که تایبه به، ی ڕۆژئاواداکانی جیھان وتووه پشکه
   به چی تازه که. م مافی پیاوان ن چواره م مافی ئاژه م مافی ژنان سھه م مافی منداڵ دووه که یه  یه جۆره
 و ن که  ده فرۆشن و بازرگانی پوه ت و کوردستان کچ ده ی ڕۆژهه ندێ ناوچه اب و هه فاری  له تازه

 مرۆڤیش   پیاون و نه ن هشتا نه که  ده م کاره ی ئه و پیاوانه ڕای من ئه به. زانن موسومان ده خۆیشیان به
ڕاستی کارکی  به.  مرۆڤدا  له هستکی جوان موو هه  هه  دژ به تی یه  ئاین و مرۆڤایه  دژ به و کاره  ئه چونکه
  نھا له تکی ووتانی دنیادا نی یه ته  هیچ عورف و عاده  له کرێ که  کچان ده ر به رامبه  به وای تر که ناڕه

ق  رهه  ده یه وره  گه و تاوانه  ئه سۆماڵ کهوتووی  دوواکهت ووتی  تایبه ب و به کاندا نه  ئیسالمی یه ووته
ت  ن سوونه کی تر پی ده یه واژه سته ده  یان به ی کچانه نه ته ویش خه ن ئه که تی ده ۆڤایه کچان و مر به

ن  ی دهمیزاد و پ  ئاده خشیوتی به  خودا خۆی به ی که و خۆشی یه هشتنی ئه رامی نه بۆ مهکردن 
ی  گه  به وه ئیتر ئهت دا تی ڕووده رعی ژن و مردایه  کاتی کاری شه له ک که یهت بوون یان خۆشی حه ڕه
  ج یه  نابه و کاره ئهندا  ناو ئاژه له   چونکهمرۆڤ  بوون به  هشتا نه یه و ناوچه  پیاوان له  که یه وه ئه
ی  یه و هاوکشه  به باشه.  نی یه   ناشرینه فتاره م ڕه ئه  وانه  دنیای ژیانی ئه ناو دارستاندا که و له بووه نه
   لهبتوتن  ی دوواکهک فاریاب چ شانۆیهگای  کۆمهگای سۆماڵ و  ب کۆمه کرا ئه باس   که وه ره سه
و  ن ئه تا ئستاش ئاژه ب و هه شنی نه دا چهب هۆشی   له  که ست و سۆزی مرۆڤانه بوونی هه نه
  یه بوونی هه  یه وه وسانه  چه م جۆره ئه وا کهش  یه م هاوکشه کتری به ر یه رامبه کردبت به یان نه یه ه هه
و خۆ ڕۆشنبیر کردن  هو خوندنه. ) فغانستان ئه، سۆماڵ (وێ له  ڵ باشتره نگه سیستمی جه ڕۆن ری ئه سه و له

  بۆیه.  بۆ ژیان ڕانیانهۆبات و گ ستی خه کی ده چهتان باشترین  واری ژنان و ئافره خونده و و بوانامه
و  گرن له ست هه ی ده وه  بۆ ئه سه  به وه ین تۆزێ بیرکردنه  ده نهگایا و کۆمه  پیاوانی ئه  به وه ر لره هه

و  و چاکه  ئهدانوانمان موو مرۆڤین و جیاوازی له  هه ک بژین چونکه ک و یه موو وه  با هه تاوانانه
ین و ر  ئافه ویستی یه کی خۆشه ش شانۆیه م ژیانه کتری و ئه یه ر به رامبه ین به یکه  ده  که یه یه خراپه

   زمانکی ساده شم به م ووتاره ئه(. زی ڕو ناحه  ڕۆی شه  له  دووره  که یه سه و که ست خۆشی بۆ ئه ده
ر پیاو  گه ئه. )  نرخ و جوانه یی زۆر به  ساده  ژیان به  چونکه  ژن و پیاوانی ساده  به شه پشکه،  نووسیووه

ب گوێ بگرێ و فر بت و ویژدانی  ت ده رهزی ئاف گه لمن بۆ ڕه وێ مرۆڤ بوونی خۆی بسه یه ده
و دوو  خر ژیان به نه.. ست بن ده  ژنان ئاغا بن و بیار به  که  نی یه و وواتایه ش به مه ئه. دۆڕن نه
ویستی وواتاکانی بوون تابلۆی جوانی و ژیان  ک حای بوون و خۆشه یه له و به   جوانه وه زه گه ڕه
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  هین له ج نه  بهبانی سۆزو میھرهین و  گه ک نه یه ر له گه  ئه ن بوونی نی یهنا ژیا ده..   وامه رده به
خاوی   ته  ڕوانینه کتری و له کتر بینینمان بۆ یه یه سین به بوو قه ر وانه گه  ئه بۆیه.. کتردا روونی یه ده
  . کتری جدین بۆ یه کی ئازار به یه ه کاندا په یه

 . .... ....  
ستی  به مه ریدا به سه  چاڵ و خۆڵ بکرێ به بخرته زیندوویی   به رک که به ر گیان له  هه:چاڵ به زینده*
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