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  ی ریمان محمد گه ندازیار نه  ئهزرنرن بمه رم ده  هه  پویستن له ی که هزگایان و داموده ئه
  
   اریـــــــــی زانیـــفزیۆن هـــل ته ٢
  

ی  وه ی ئاستی ڕۆشنبیری تاکی کورد و بوکردنه وه زکردنه بۆ به ر
مان  پویستی مۆ ئمه ئه، رمی کوردستان  هه ڕۆشنبیری زانستی له

موو کوردستان  هه  له  که یه خۆیی هه وه افزیۆنی ن له ناکی ته  که به
ی  رنامه ی به وه  بوکردنه نھا گرنگی بدات به ربگیرت و ته وه

زانیاری و کانی  شه موو بوار و به هه له زانستی و زانیاری
رگان و  کی وه زگایه کرت ده  ده سته به و مه هئبۆ. لۆجیا کنه ته

و فلیم و  ئه بنرت تا ا دی بۆکانی تر ریه  هونه ج و پداویستیهدۆبال
ندان کۆمپانیای جیھانی   چه ی که  زانیاریانه ڕپۆرتاژه

ر زمانی   سه ربگدرته وه کی یاسایی یه  شوه  بههنن ریده ده
  مانه  له جگه. ربگرن کی لوه کی ئاساییش که ی و مامۆستاو خهبشیرینی کوردی و قوتا

و  یان کشه ری بۆ ده سه یی و ڕگاکانی چاره رده روه ر پشخستنی په سه ن له دان فلیم هه سه
  ن که ی زانیاری هه شنه  چه مه ی هه رنامه یان به ها ده روه هه. تی یه گرفیی کۆمه

ها پیشاندان و  روه کات هه کانی زانیاری ده کانی بواره ڵ زانا ناوداره گه وتن له چاوپکه
  بوکراوه گۆڤارو ی زانستی له وه و لکۆینه وسینو نداها ی سه وه سکردن و خوندنهبا
   و کارگه کینه ر کارکردنی مه سه ها فلیم له هد  سه  له  جگه مه ئه کانی جیھان کادیمیه ئه
کان  مه رهه ر هنانی به به وه  دروستکردن وتی  چۆنیه  تیایاندا باس له کان که شنه چه مه هه
 کانی  زانستیه موو کۆنگره کانی هه واه ی هه وه ها باسکردن و بوکردنه هور هه. رتک هد
  کانی بواره ڵ پسپۆڕه گه وتن له  و چاوپکه وه ره خۆیی و ده ناوه)  تمرات الدولیه  المو(

موو  هه ر سه ی زانستی له وه ودان بۆ ڕوونکردنه  ههرم و ی هه وه ره ده و له  ناوه جیاجیاکان له
ی  وه  بوکردنه خ بدات به ن و بایه وایدا هه ی کورده ناو کۆمه  له ی که نه  هه و دیارده ئه

ی ڕۆشنبیری و  وه ڵ بوکردنه گه خۆپاراستن له کان و ڕگاکانی خۆشیه ر نه سه له ڕۆشنبیری
و زۆر  یه ههکی یاکجار زۆرمان  موکورتیه  که وه و ڕوه  له که) جنسی (سکسی) وعی (ئاگایی

  .  یه زایی ڕاستیان هه شاره ندامی زاوزێ  کارو کۆئه واوی له ته به ی سانه وکه من ئه که
 رگرتنی تی وه ر چۆنیه سه ی قوتابیانی کورد له وه ک بۆ ئاگادار کردنه کۆیه  سه کریت بکرته ده
 تی زاره ن وه الیه  له شکرت که ده.  زانکۆکانی جیھان با له خوندنی کان بۆ)  منحه(

ردانی  و سه وه  بکاته ڵ و دووباره کی جوان شیته یه ڕگه  به کانی قوتابخانه رسه  ده وه رده روه په
کانی چاودری  زه رکه مه ( قوتابخاناکان و وزانکۆکان   سانه  بکات که و پیشانگایانه ئه

کی رۆشنبیری گشتی  موو ئاگاداریه کرت هه ده. ن ده نجامیان ده ئه!) !ر مابن گه ئه/ زانیاری 
و  باو ئاو و پاراستنی ژینگه کارهنانی کاره و باشترین شوازی به وا ش و هه هی ک  باره له

  رۆشنایی بداتهها  روه هه.  وه تدا بوبکرته خت وزایی و دارودره ویستی بۆ سه خۆشه
ڵ  گه  لهران ره له ڵ و په ی ئاژه رده روه دن و پهر باشترین شوازی چان سه کانمان له جووتیاره

کانی  رجه  مه ک ئاشنا کات به خه.  دروستکراون و بواره  له ی که  نویانه و ئامره ئه
.  جیھان الرسازی له ته تنی ر پشکه سه رم و زانیاری بدات له  هه بیناسازی مۆدرن له

  شتی جوان به. کانی نوی بیناسازی  ناساندنی مادده و هۆکاره بت له وریشی هه ده
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ر  سه تی له  تایبه  به و خولیای شتی جوان بت وه تاکوو چاوی بکرته  نیشان بدرت که که خه
 بۆ ببین ک په یمانگایهکرت ڕۆی   ده مانه ڕای ئه ره سه. وروپا شارستانی ووتانی ئه

  رچی نویه کان و هه ریه  کۆمپیوته هرنام ر و به کارهنانی کۆمپیوته تی به فرکردنی چۆنیه
  وه تیه ی تایبه رنامه ی به  ڕگه کرت له موو ده  هه وانه ڕای ئه ره سه.  رفراوانه  به و بواره له

ی ساوایان دابنرت تا  کارانی باخچه رده روه یی بۆ مامۆستاو په رده روه جی په نھه باشترین مه
گامان  م ده ز کۆتاییدا ده له.  بکه ین رده روه ڕاست پهکی  یه  شوه ی نوێ به وه بتوانین نه

ت و   سیاسهم بۆ به زۆرنفزیۆنیشمان  له ته!! بۆ سانسۆر م ناوی زانیاری به  به یه هه
کی  دونیایه  وه  لیه که  وه ینه ک بکه یه ره نجه  په فزیۆنه له و ته  دانانی ئه با به ده !! نده پروپاگه
بۆ ... . ون بۆ جۆشدانی مشکی الوان هه  کانی ببن به رنامه  و بهینببین وتوو پشکه
  . ش و ڕووناک کی گه یه ئاینده

   


