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  سویدا یی له رچوی ئاماده خوندکارانی ده
  :ژردروشمی له

  ؟......!ساین ژده  هه ئمه       
  لمنن سه بوونی خۆیان ده                 

  

  
  
  

    ری  ران ئیسحاق په کامه                                                                  
                          سوید                                

و  نھا له نھاوته وتهکانی سوید  گشت شاره مووساک له  ی هه}6یونی  {ڕاستی مانگی وهان ستپک و ده 
ی  رچوی ئاماده کانی خوندکارانی ده ندراوهڕاز  ی ئۆتۆمبله کاژاوه   بهکانی  قامه شهدا  رزه  وه هاوینه

 سویدگای  کی نوێ بۆ کۆمه یه وه نه  ین که گه تده  دا ڕۆژانهو له بت پ ده،ساین  ژده هه  ژردروشمی ئمه له
ن  مه  تهله وت ڕز یه ده  که  که گایه کی شارستانی کۆمه سیمایه ن مه ڵ زه گه ن له مه ی ته وه هستن به، وه کایه دته
  ژده هه گای سویدی بوون به کۆمه ) تی الیه بونیادنانی کۆمه (ی  پی ڕوانگه به نی مرۆڤ بگرت ،،،،بووو 

هۆڕن لدان ک بن  یه نمونه  ساده ک وه واوی سوید ته له  ی که ئاسته و ئه تا  خشه به کی پ ساڵ مانایه
  و ن واڕازنر  بت که نه  وه ئۆتۆمبیالنه و له نھا ته  یه غه ده قه واوی ڕۆژانی تر ته لهباغی دروستکردن     ڕه قه

چن  رده کانن ده خوندکاره مۆ ئه یت که گه تده  ووه له ، دیاره یان ل ی خۆندکارونیرچو  دهماڕشی
  .....ساڵ ژده هه  بنه دهی ج دن و  رزه وقۆناغی هه

ک  ت وه تایبه بهکار، رزه کی ههژیانی مرۆڤ هل  ساڵ قۆناغیکی گرنگه ژده هه  بهنوبو   که گره نه حاشاهه
ک  کۆمهنیت ،نو کاران ده رزه الی هه له رز ک مانای به ساڵ کۆمه ژده هه  ن بهوزانین بو مووئه هه
د وتی سوی له.....گادا ناوکۆمه ندامکی کام له ئه ون بهوبو ،توانانوخۆبو  به ڕ ی باوه  تگه  ومانایانه له
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تیان  و ئالیه ک میکانیزم ساڵ کۆمه  ژده هه  نرخاندنی مانای بوون به زیاتر نگاوک بۆ ههزوو ئارهک  داوه
 رمی  خون گهو  گرنگی بهنگتر شه قه و جوانتر   بتوانن  وه یه ڕگه  له تا تیان یه نگی کۆمه رهه ناوفه  ته هناوه

 ککه یی یه واوکردنی قۆناغی ئاماده ته  ن واتهورچو رۆژی ده  ....ن بدهشوازکی شارستانی  بهی الوان  یه
 بت که بۆنه تاقه  نگه ڕه  گرنگه  هنده ی که ئاسته و ئه تا  ؟....!درت  کی زۆری پده نگیهگر  ی که وڕۆژانه له 
 ئاماده  ڕۆژه و ئه تی مادی خۆی شتک بۆ رامه پی ده بهدا سوید له ن خوندکار خزانکی خاوه موو هه 
  گرت ده کراوه  نهبیر  له و ڕۆژه  ک ی مژووی بۆ ئه یه کرت ونه رهیچی پ نه  هه....بکات  

کانی مرۆڤی  زوه واوی ئاره ته نگی وپشتگیری له ربینی هاوئاهه ده پناو له  ربینه وخۆشده نگ ئاههم  ئه
  . که تیه یه کۆمه  سیستمه  ناو ندام له ئه بوون به تازه

  
  نت ؟  گه  سای چی ده18
 وکردنی. کراوه غه ده تی ل قه ندک بابه  ههساڵ ژده ن هه مه ته  گاته ستوری سویدی مرۆڤ تانه پی ده به

  .درت  دهر  سه ی لهسزا پی یاسا به    لکراوانه  غه ده قه و نجامدانی ئه ئه یاخود
   وانه له

ی بفرۆشت توشی  نه مه وته خوارئه سک به رکه  هه یه غه ده ساڵ قه ژده ن هه مه رفرۆشتن بۆخوارته جگه ~ 
   .کاتی کینی  ت له تایبه به ت تره حمه ی زه که رکشانه ساڵ جگه ژده هه خوارمرۆڤی   بۆیه .بت ده سزا
 18ن  مه بۆخوارته وه فرۆشگاکانه ن الیه ،فرۆشتنیشی له یه غه ده قه}ی مه{ر رخۆش که تی سه وی بابه خواردنه~ 

  .  درت هدر سه وسزای له . یه غه ده ساڵ قه
ی  وره خزان،گه ( ها روه ،هه یه وه  ساه18نی  مه ته  لهیلئۆتۆمب شۆفری ی تنامه ن مۆه خاوه ن بهوبو~ 

خواردن دابینکردنی   وانه ،،،له نه مه وته  ئهڕاندنی  تپهرککی پش  ماف وئهموو هه ر رامبه به له  پرسه ر به)ماڵ 
  هتد ......رجی  خه  ڕۆژانه ج رگ ،شونی نیشته وبه ،جل
تی  نداریه ش مافی خاوه یهم پ  به نیه ر سه باجیشی له. یه غه ده سای قه هن شانز مه خوار ته کارکردن له~ 

  یه مان کاتدامافی هه هه له.ت وه ده بۆ  یه هه   ساڵ کارکردن باجدانی   ژده ن هه مه پاش ته ؟ له!یه نموکی 
  .ی باجدانی  ژهڕ س و که پی داهاتی تاکه به"  الخاصه الملکیه"سی   کهتی نداریه خاوه  ن بهوبو له
خۆرئاوا شکۆدارو  لهسای  ژده مکی هه چه  زۆرکی تریش وایان کردوه و  مانه ئه موو هه

واوکردن  ژی تهنت ڕۆ بگه  ومانایه ئه وه یه ڕگه توانرت له ده تیش که باشترین ئالیه...پیرۆزبکرت 
   هی ی  خوندنی ئامادهی  وتوانه رکه وجھشتنی سه

ساڵ  ژده هه به( بوین  ئمه درت که ده  وه به  ئاماژه کرت تیایدا ک چاالکی ده کۆمه دا ڕۆژه و کا له بۆیه ر هه
جلکی   کیژان به )مۆو داهاتومان کانی ئه مافه ببنه.... کانی دونی غه ده قه   دواوه مۆبه له  یه ش بۆمان هه ئمه
 ر سه له وخۆ ئای سوید کی ناڕاسته یه شوه به  کوک که  گشتیشیان به ش و قاتی ڕه کوڕان به  و سپی
نی  مه دالیاکنی ته ی مندای ومه م ونه که ویهگوڵ ،کارتی پیرۆزبایی،دیاری ،یاری مندان ،....  هخشنراو نه
پۆل  پشوازی له م خوندنگاکان بۆ رده به ستان له نگ ،وه ئۆتۆمبلی مۆدیل کۆن ،ئاههفامی و ی وکاڵ وجه گه
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  چون لهر ی ده رز،ونه ومیوزیکی به هوتاف کان به گشتیه وشونه قام شه ڕان به ،گهو رچو خوندکاری ده
سیماکانی ژیانی ڕۆژکی  له زۆرکی تر رزو وهاواری به قیژه وی مه بهون وستب مه شامپانیاو، ستۆدۆکان ،

  ڕۆژه و ژیاندا ئه له ک جار یهنھا  نی ته ته خۆیان وه . ساه  ژده هه  بوو بهچوی خوندکاری  نه بیر له
  ساڵ  ژده  هه بته ک جاریش ده نھایه بت وته دایک ده کجار له نھایه مرۆڤ ته.  ئاراوه دته
ساڵ شتی وامان  ژده هه بووین به کهک کوردستان هاتوین  وتکی وه خاپوره له ک که وتۆیه  من دیاره
ی   ئاینده رشتی وامان بزانیایه دنیام گه  دیوه خۆنه مان به  گرنگی پدانه وجۆره رگیز له هه وزانی  ده نه

  ؟!ت چی تۆده ... بوو ده خوندنمان باشتر
  ؟....!رچونی خوندکار  ڕۆژی ده  لهچی بۆڕای تۆ   به گرنگی دانه موو م هه  ئه
 بۆ و  وه ینه شیبکهوروپی  کی ئه گایه  کۆمهژی دواڕۆکانی وه بیرکردنه ندک له توانین هه ده  ووه  له رسیارکهپ

  وه به  وت ئاماژه مه شتک ده موو هه له ر به ...! ربگرین توانین سودی لوه  دهوت ربمانه گه شمان  ئاینده
 ی بوون به بیرۆکه له  رگیراوه وه کو ،به هگای سویدی نی نگی کۆمه رهه ی فهتک  بابه راسیمه م مه ئه  م که بده

 مه رده وسه بۆئه  وه ڕته گه ده  یه م بیرۆکه ئه....کان  هی کالسیکیسیحی مه گا گشت کۆمه ڕاهیب له  یان به  شه قه 
ک  ک همایه وه....کرد  کانی الهوت ده رچوی قوتابخانه خوندکاری ده ر به شیان له بای ڕه عه  کهی کۆنانه 

زۆروتی تری  له رز مان ته هه به  ربۆیه هه.... سه وکه  ڕۆژه و کردنی ئه پیرۆزه کی ترو خه ی له وه بۆجیاکردنه
  که کرت جیاوازیه ده نگه ئاهه و الی خۆمان ئه مۆش له ئه تا  ووه لهبینین  وروپایی ده نافی وئه نده سکه ئه
ڕۆژی (بت  ڕۆژکیان هه  یه یمانگاکان  بۆیان هه په و خۆندکارانی زانکۆ نھا   ته  الی ئمه دایه وه له
ی  ڕاستی تگه ش به مه ئه که .یدا ئاماده ونی خوندکار لهوب هیچ حیسابک ناکرت بۆ ماندوو ...) رچوون ده

  . هله وجهمی تاریکی  رده کانی سه وتوه گادواکه کۆنی کۆمه
تی  یه مهی کۆ وه ندک توژینه پی هه به  ی بگره نی خوندکاری ئامادهوماندوبو ن بهخدا بایه  گرنگه زۆر

یی  رچونی ئاماده ڕۆژی ده به مووگرنگی دانه هه و ئه که  توه وه رکه بۆیان ده نافیا نده سکه وتانی ئه و،سوید 
وامی  رده بۆزیاتر به رونی خوندکار ده له  وڕۆژه ی ئه وه  ؛کاردانه وانه له  پکاوه  وهولک ڕ گه  مانجی خۆی لهئا

نھا  ته....یت  که رچوی زانکۆ ده نگ بۆده ئاهه  تۆ که ی ئمه وانه پچه دن بهکردنی خون واو ته وهاندانی بۆ
 ڕونتر .دی ناکرت  تیابه کی هاندان بۆخوندنی زیاتر هچ مانایه  وه ڕۆکه ڕووی ناوه له ل   وهفۆڕمه

رچوی  بده م له به...هنت  خوندنی خۆی ده داکۆتای به وئاسته یمانگا له خوندکاری زانکۆ یاخود په
ش گرنگتر  وه پاشان لهخی پ بدرت وگرنگی پ بدرت  کرت بایه ده  که یه ک هه وامیه رده ئامادیدا،به

ڵ بوون  گه یی له واوکردنی خوندنی ئاماده ته  وه که یه  وگردانی بهک کاتدا یه له  بۆنه ستنی دوو به
ن و خۆیی وبوو ڕ به باوه پشترباسمان کرد  که  ایهد وه  لهشی  که خه  بایهگرنگه ساڵ کارکی زۆر ژده هه به
   .کات وده ڵ پته مهناوکۆ تی تاک له ندامیه ئه به

ی  رچونی خوندکارک ئاماده ده ی گرنگی دانی زیاتر به له سه مه م که که پشنیارده  وه من لره  بۆیه
ربشن السایی  ۆبکرت ،،،گهیمانگای ب  پهخودیا خوندکارکی زانکۆ د قه م به زیاتربکرت النی که

  نده ت مه پی تایبه مووان به هه و جماوی کساکانه رچونی زانکۆش کلتورکی به نگی ده خۆ ئاهه یه وه کردنه
 موو هه و ئه ی که رده روه ی په ڕای من کۆنگره به...ین که شکۆدارده  ڕۆژه و هتد ئه....ڕ ، تی وباوه یه کۆمه
تی  حاه مک له ی وکه رچوونی ئاماده  ڕۆژی ده تر بیروانیایه مک وورد بوو که دهرفکرا  ی بۆسه یه پاره

ونی خوندکاران ورچ ده سویدک  وتکی وه بۆ ...یه بکردام یمانگاکانیشی که تی زانکۆ و په بیرۆکراتیه
 نی زۆرترین هماووت رکه ده  وه شه وهوڕ و  لهژمرت ی ده وه ته ڕۆژکی گرنگی نه ساڵ به ژده هه وبوون به

  . .خشنت نه مان بۆده وڕاستیه ردو شین ،ئه نگی زه ڕه بۆخشاندن نه
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 1956سای  ستودنت لهی  رچوی ئامده ده  
  سوید دا له

  
  :ندیدار یوه تی په بابه

   داڕژراوهی خوندنی کوردستان  مان بنچینه هه بهسویدا ستمی خوندن له 1
  ساه کۆکردندادوانزه ی له ندی پاشان سسای ئاماده ای ناوه تایی پاشان س ره ش سای سه شه

  ساڵ  ژده  هه کاته ش سای پش داغ بوون ده که وشه
  زانکۆ بخونت  له یه مووکاتک بۆی هه م هه به....بینت  خۆده سای به ژده ک جارهه مرۆڤ یه~ 2

  .یت  هبک یت ناتوانیت هیچ کارکی کارامه که واونه یش ته تائاماده
   
 

 


