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  رؤشنبريان و جيهانيكي دؤِراو
  

Soran-saleh@kurdistannet.org 
   
)١(  

  
س  ددة جيهـاين  درؤكـاين موقـة   .. جيهاين دةسةالَت و وامنـوود ...لة جيهانيكي دؤِراودا ئةذين   

نـدي    كـاين ثيـوة   سة رة نطي كة   يت وينة و دة     ثاشاية.. ندوو  زير سة   نط و ئازايةيت بة     مة رة   مامكي هة   ودة
 ...ر و فِر و فيلَ و  اوةم جة

  
ند  رمة نة شؤِرشطيِر و رووناكبري و هونة...ندان و  رمة دا شؤِرشطيِران و رووناكبريان و هونة م  جيهانة لة
ين  مة ويزيؤنيك، يان دةسطايةكي ضاثة ن وا بلَيندطؤيةك، تريبؤنيك، راديؤ و تلة وانة نن، بةلَكوو ئة...و 
ن بة  كة ئةيناسينن و بؤيان ئة... كؤمةلَناسان  ندان و رمة و رووناكبريان و هونةوةك شؤِرشطيِران ... و 

  ...نادا ِرة بؤق و كة
/ وة كي وينستؤنة ية رة مانيك  بة جطة ردة كة سة/شبيين خؤم وي رة مةة بينم و ئة ش ي رة مة نالَيم بؤ وة ئة

دا؛  م جيهانة م كة لة م ثرسيارة ئاراستة بكة ي ئة وة ئةر  بة ينووسم لة لَكوو ئة بة.. نمسث   جبه.. بوو/ مؤد 
  ركيكيان هةيب؟؟ ض ئةيب  دة.. .ندان و  رمة شؤِرشطيِران و رووناكبريان و هونة
  يب يان نا؟؟ ركيكيان هة ن ثيويستة ئة سلَة يان ئة

يدا  و ئة ي ئة و درومشانة الَم ئة بة! !كا د و بيالي بؤ دة رز ئةشهة نطي بة لَي و بة دة رموي بة فة ت ئة سةلةفية
تر ئاو  م زيدة ردة ي سة...و خنة ر و رة ب و هونة دة لَ زانست و تكنؤلؤذيا و ئة طة وتن لة نةكة هؤي ريك بة

يان و  كة مامك بازارة ي وامنوود بؤ دة رة ست بة داتة دة الَت و بيانوو ئة سة كاتة ئاشي دة دة
  ..ؤيانسووثيرمؤديرن نواندين خ
  وة   نة دة بةرةي وامنووديش لةريوة وةالَم ئة

.... ت و  لَناسي و سياسة ب و زانني و كؤمة دة شيعر و ئة  .. بووة  رؤناكبريمان نة ..ميذوو مان نية      که
ي هيض رووداويك نني و ناشبينة هؤكاري رووداويكي تر  ش دريذة سيت ثيكردوة و ئيمة وة دة  لة ئيمة 

وة  م بـؤ ثاسـاودانة    كيش الين كة    لَطة ية   و هيض بة  ... »مةغلةتة«ويل فاس     درومشي بة قة  ينَ    هة...و  
ي ئاطـاداري   وة ئـة  روتاريـك و يب  ترجنيننة ناو ستووين سـة  م طوتارانة ئة  موو ئة   و هة   ناهيننة وة 

كـة  /  وة  يـة   ناسـي   لة باري نيشانة  /ي زال بن    كاين ئثيستمة   ورة  يان بضراين دة  » ست  طوسة«يت    بابة
ك فؤكـؤ وكـي و كـي بـة دوايـدا       ند ناويكي وة  ضة.. كردوون    ثيشتر ميشل فؤكؤ بة وردي باسي يلَ      

  ...وة خؤنة ئة
زاي  قـة .. شكي ضي  ركي ضي و كة يانةةوي بلَين ئة دا ئة   يان لةراسيت   م كورت بيذيية    رة وامنوود بة    بة
ك يب و  يـة  وة تواينَ جؤرة خويندنـة  ش ئة  وة  ت ئة   لَبة  كة هة .. وي  ي ليكة » شةشم بةمهةن «قامي    شة

يـان  بيـستووة  و دلَنيـام ليـي     .... ي » كان ثاساذة« وة باسي  طواية لة دوورة .. شي خؤيان   ثيشكة
 ..  يشتوون  طة تينة
  ي؛ بؤ وة
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كـا، لـة بـاري        دة/ئثيـستمؤلؤذي /ناسـي     عريفـة   كـاين مـة     ورة  كايتَ فؤكؤ باسي بـضِراين دة      - ١
يـان  » كـان     ويكـضوويي نيـشانة   «نـدي بـة ثيـي       ولَدان بؤ ثؤلينبة    وة واتة هة    ية  اسين  نيشانة

واتـة لـة    ..كا    دة» كان  ئاراي مرؤظ لة بايت نيشانة      هاتنة«يان    » كان  وي نيشانة   وة  جويكردنة«
 وري يان لـة  دة كان بة موو رووداوة بووة كة هة قيكي هة ناسي ضة عريفة دا مة ورانة هةركام لةو دة 

  ...كدي بوونة ية زقةزا، دريذةي  دا،ئة قة و ضة ي ئة ضوارضيوة
شيوازيكي طشيت بؤ ليكدانةوة ديتة ئاراوة كة /دواي رينسانس/بؤ وينة لة سةردةماين كالسيكي 

ليرةدا ئيتر بة ثيضةوانةي دةوراين ..يةكانةوة ثؤلينبةندي نيشانةكان دةخاتة جةدوةيل جياوازي
... دةهاتة ثؤلينبةندي / اشيا/موو دياردةيةك بة ثيي ويكضوويي وشة وشتةكانرينسانس كة هة

ي زال هةولَي  كة ئثيستمة/ قرون وستا/دا يان لة سةدةي ناوين..مةعريفة و زانسيت زالَ دةهاتة طةِر
ي  فةعري وري كليسا و مة دا بة دة كان ئة كان و نيشانة موو دياردة ندي كردين هة بة ناساندن و ثؤلين

واتة /ين  كة ي زالَ ئة باسي ئثيستمة../ك ريطان و  ي ية كان دريذة و ثيية هةموو رووداوة دا و بة كليسايي
يةكي ثتةو ساز دةبؤوكة وةك يةكيةيت طشيت  ضوارالوة ثيوةندي«انةدا لة  لة هةر كام لةو ئثيستمة

  يانة برييت بوون لة ئةو يةكيةيت: ناودير دةكرا
   بابةت  يةكيةيت١- ١
 يةكيةيت شيوةي دةِربِرين ٢-١
 يةكيةيت سيستةمي ضةمكةكان ٣-١
  حسني بشريية/ ميشل فؤكؤ  فراسوي ساختطرايي و هرمنؤتيك  /»..يةكيةيت بنةماي نةزةري ٤-١

وانةي براياين سةروتارنووس،كة تةنانةت ناوي دووحةوتوونامةكةيان لة دريذة و  بة ثيضة
داية و يةكيةيت بنةماي نةزةري و ضةمك وشيوةي دةربِرين و /شرق/السايي كردنةوةي رؤذنامةي

طر  خنة وبابةتيان دريذةي شؤِرشي فةرهةنطي كؤماري ئيسالمي ئيرانة، فؤكؤ ئةركي رؤشنبري و رة
وة كة  يانة بدؤزنة و سيستمة مةعريفي دا ،ئة ورانة و دة ن، لة هةركام لة زاينَ كة هةولَ بدة دة وة بة

و  دا رؤشتووة و لة اليةن دةسةالت و زانسيت ئة ي زالَ كي جطة ريطاي ئثيستمة ية  ريطةكايت خؤي بة
و ئةزقةزا ميذووي كوردةواريش نة تةنيا هيض بضرانيكي لةباري ..ركوت كراون وة سة كاتة

نةبووة بةلَكوو هةموو ..ناسي و زماين دةِربرين وضةمك و بنةماي نةزةري و مةعريفة
/ شكست/ريذةي يةكدي بوونة و هةمووشي لة يةك طوتاردا ئةخوينريتةوة بةناويرووداوةكانيشي د

يان »سواستفادة«شكستيك كة سةلةفييةت بةردةوام هةولَي دريذكردنةوةي ئةدات و وامنووديش 
  ..وةردةطري  كةلَكي نابةجيي يلَ

ئةطةر بياةوي /بريان كراوانةية كة رةخنةطران و رؤناك ئةطينا طوتاري كورد لةو طوتارة سةركوت
بدةنةوة و لة بنةماي ئةو هةرةسانة  دةيب ئاوِري جدي يلَ/دا بِرؤن»فؤكؤ«بة ريضكةي 

بةالَم نة لةو جؤرة ليكؤلينةوانة كة بةرةي وامنوود و طؤتاري زالَي دةسةالَت ئةيهةوي ..بكؤلَنةوة
يكي  من...، بيهيننة نظيسار ؤذنامةييبيذي ر لة ضوارديري سةروتاريكدا بؤ، ثاساودانةوةي هةينَ من

يةوة ديتة ثةيظ بةالَم تةنيا يةك زانستيان  ديكاريت كة بة دةمامكي ديمؤكراسي و ضةند دةنطي
دا  و ثيكةنينيكي طةوجانة لةراسيت...لةبةرة ئةويش طالَتة كردنة بةوي دي و  دزيين وتار و طوتار

بة خؤيان ،بؤ وةي وازانن كةس نايانناسي..   
بةرةي وامنوود خؤيان مشوورخوازي سةرةكي دةسةالَتن و ئةوة بة رووداو ئةزانن ئةويش 
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من نامهةوي بلَيَم ئةوان دريذةي ض خساريكي !! رووداويك كة دريذةو ناويين هيض رووداويكي تر نني
بني كة واية خؤخؤرانة ناو كؤمةلَطان  بةلَكوو ئةلَيم بة يب دةمامك باشتر لة يةكدي حالَي دة

 ......دةمامكةكان داطرن ئينجا بينة ثةيظ و ئاخاوتن
دةستكةوتةكاين مة « ئينجا ميذووضية؟ و بةكام ثيناسة بةرةي وامنوود ديعايةي ئةوة دةكا كة -٢

  »دةستكةويت ميذوويي نني و شياوي ئةوة نني لة زةمينةي ميذوويي دا لييان بكؤلَينةوة
 فؤكؤ دةهينمةوة بؤ وةي بلَيم زؤركةس لة فؤكؤ نةطةيشتووة و لةخؤِرا ديسان بة منوونة ثيناسةي

ية لة  ميذوو سةقامطريبووين بةردةوامي سولَتة و دِرندايةيت«واية منوونةي يلَ دينيتةوة؛ ئةو الي
لةزماين /»..و مرؤظ لة شيوازيكي سولَتةوة دةضيتة شيوازيكي ديكة لة سؤلَتة.. قالَيب ريساكاندا
  /وة حسةين بشريية

 ئةطةر ئةم ثيناسةيةي فؤكؤمان،لة ميذوو، قةبوولَ يب، كة واية بؤ دةيب كورد ميذووي نةيب و 
دةستكةوتةكاين ميذوويي نةيب؟ بؤ وةي كةم بوونة ئةو طةالنةي بة دةستكةوت و يب دةستكةوت لة 

تنة داوي سولَتةيةكي ديكة و سةرلةنويو هةمديسان و دووبارة وداوي سؤلَتةيةك كةوتبي  ...
رووداوسازي «ئةطةر فؤكؤ باس لة ..بةالَم واديارة وامنوود  شتةكان لةدواوة حالَي دةبن..تاد

دةكا مةبةسيت ئةوةية كة هؤكارةكاين هةر رووداويك ئةوةند زؤرة كة هةر رووداويك » ميذوو
ئةتواين يب نة يبناسةكةي نيضةية لة ..ويند زؤرن «واقعييةت؛ئةمة دةقاودةق ثيحةقيقةتةكان هي

هةر لةو سةرضاوةيةي كة وامنوود منوونةي »كة ئةتوانني بلَيني حةقيقةتيك هةبووين نية
واتة ثيشةكي وةرطيِري كتييب ـ ميشل فوكو، فراسوي ساختارطرايي و /هيناوةتةوة
 «ئاوةها هاتووة كة!!/ نووسيين هيوبيرت دريفووس و ثول رابينؤ ـ بةزماين فارسي/هرمنوتيك

  » گذارد ھمتایي آنھا تاكید مي روش تبارشناسي بھ منظور كشف كثرت عوامل مؤثر بر رویدادھا بر بي
ي ثيشةكي وةرطيِري ئةو كتيبةوة ٢٣سةيرئةوةية هةموو ئةو قسةقةبانة لة دةديِري الثةِرةي 
ئةوةي وامنوود ناوي ئةو سةرضاوةشي برديب بة واتة وة... هاتووة يبري ئةو كتيحسةين /رطي

هةر ساتيك لة ميذوو نة بؤ سةملاندين رووداوةكاين ...«ئةنووسي كة فؤكؤ الي واية/ بشريية
دا، بةلَكوو ساتيكي تايبةتة كة ثيكدادان و  رابردوو و نة قؤناغيكة لة دريذةي طةشةي ميذوويي

ئةو » ..بةربةرةكانيي نيوان هيزةكانةكان ئةنويين، واتة شةِر و  تةعامولَي ثِرمةترسي سولَتة
هةروةها ئةنووسي كة زانست ثيوةندة بة كات و شوينةوة و بةم جؤرة ميذوو دةخاتة ذير 

واتة هةموو ميذوو و ميذووي جيهاين نةك ميذووي كورد يان رووداو و دةستكةوت يان ..ثرسيارةوة
د ديِرة كةلَكي نابةجي وةردةطري و ئةنووسي بةالَم بةرةي وامنوود لةم ضةن.. نادةستكةويت كورد

لةم رؤطة ثِر هةلَس و كةوتةدا هيض شيت دريذة ..ثِرة لة ثضِران (!!)  ميذووي ئيمةي كورد « كة
  »..وبةرهةمي هيضي ديكة نية

ئةمة ياين دزيين وتار و شرؤظةنةكردين طوتاري ميذوو و دةسةالَت و رووناكبريي واتة 
  ....تايبةت لة دؤخي تايبةت/ لةبري ليكدانةوة/نةدانةوةي ليك
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(٢)  

 
  ؛" ۆد لب"ی م ژوو و  ی کالسیکیانه وه خو ندنه...ندد  ی م ژووی چه

 
کـراو   پـ ش ئامـاده   ختـی لـه   ر تـه  سـه  لـه   بـه  گوتاری قه واته..نووس  ی وانموود وا ده   ره  به

روتــاری نیوســتوونی  رخــوارد ســه ده یداتــه بــ ێ و ئــه م یــان زیــادی ده ر و پ ــی کــه خــا و ســه راده
 ؛  یه م دوو گوزاره ئه ب واننه بۆ و نه..کان نییه مه چاپه

  "بچ ان و داب ان له ی کورد پ ه  ژووی ئ مهم  :لف ئه
  یاندنه ئاکام گه م وه و ئه

 " می ھیچی تر نیه رھه و به دا ھیچ شت  در ژه وته  س و که پ  ھه م ڕۆگه لهی  بۆوه  :ب
روتاری  سه/وه د ن ته کی د   ک نموونه یه " لبرۆد"فۆکۆ و " له  یه و دوو گوزاره ی  ئه وه بۆ پاساودانه

  /٢٤ ارهم ات، ژ رۆژھه
سـ    /ی فۆکـۆ  گوتـه  بـه / ـات   نـی رۆژھـه   م ـژووی در ژخایـه   ڕ ـین کـه   بگه وه با جارێ له 

 کانی وره بریتی بوون له ده  که،پ نج /ی مارکس گۆته به/  و تووهو ی بچ انی ت که وره ده
  /اشتراکی اولیه/تایی ره ش تی سه ھابه - ١
  /داری رده به/بد تی  عه - ٢
 / فیۆدالی /تی و خان خان تی  شیره عه - ٣
 ...داری و رمایه سه - ٤

  !! کمۆنیستی....ش تی دوایین ھاوبه ٥ - 
 )وه م دا ھ نایه که شی یه به له ی فۆکۆوه روانگه مان لهپیستمۆلۆژیکانی ل کبچ اوی ئ وره ده(

نیه و کاتی خـۆی    یه و دوو روانگه س حی ئه س حی و نائه   لماندن یان ئه    سه   ستی مه   به  مه
 ( (!!) یه یان ھه م ژووه مووه و ھه ئه  رۆژئاوا که:  ین س ده به ... ر نووسراوه سه دان کت بیان له سه

مگـوت   گینا ئـه  روتار نووسان خۆ مارکسی نین ئه سه/ ؟؟ وه  یه  ی م ژوویی     س  ب گه  چنه  چۆن ده 
و م ژوومـان   یه مان ھه و بچ انه موو ب گه و ھه ئه ، م ژوومان نیه که رد،ی کۆ  ام ئ مه به / پ نج ب گه

  بچ ان و داب ان ؟؟؟  له  پ ه
 "فۆکـۆ   "ناسـی   عریفـه  ی مهکان ر بچ انه بچ ان ھه روتارنووس له ستی سه به  تۆ ب  ی مه
  ی تاشیب  ؟؟ که خته ر ته م و زیادی سه که ب ت یان خۆی له

دا  شـه  م به ین و له روتار ناکه کی سه ی پ شه ش ئاراسته و پرسیارانه ک وتمان جارێ ئه     وه
ش  دهنـ  وه رئـه  ھـه  ی ب  ـین کـه   بـۆ وه   وه تـه  ھ ناویانـه  "برۆدیـل   " ناو لـه  ی به یه و گوته ر ئه سه دینه

 ؛"فۆکۆ  " له  که  یشتوونه برۆدیل ت گه له
ر  گـه  ئـه    واتـه ،م بده در ژه  که باسه  روتاره و سه قی ئه نته پ ی مه ت  منیش ناچارم  به   به  ھه

م  و نموونـه  ر لـه  منـیش ھـه    وه بـاتی فۆکـۆ د ن تـه    لـه  "ینی بشیریه حسه"ی  ی وانموود گوته  ره  به
ی  وه بـ  ئـه   /کـا   باسـی برۆد ـل ئـه    وه ه "جـان لیچـت  "زمـانی   و له ئهر  گه شدا ئه ل ره ..وه  ھ نایه

م بـۆ   کـه  وه باسـی م ـژووی برۆدیلـی ده    زمانی لیچت ه و له و کت به ر له منیش ھه /بدرک ن  وه ئه
  *نجام بگا ئه مان باشتر به که ی باسه وه

 (١)تییـه  ڕه  بنهیی ن، م ژووی ئاڵ و گۆڕی پ کھاته م ژووی در ژخایه" * جان لیچت الی وایه
 (٢)دی ل ک دا ھاتۆته گه چ چوار چ وه له  رێ کهنبی ده  و تیشکه ر ئه به نیا له ته  و ئاڵ و گۆڕه  ام ئه به
 ** "-این تغیرات نیست ساختار تعین کننده - (٣) کی نیه ره دا سه و ئاڵ و گۆڕه له پ کھاته /گینا ئه/

لـه   (!!)ی خـۆی  و پ ناسـه  رگرتـووه  مـی وه  کـه  هی ی نیا گوزینه روتار نووس ته سه بینین که ده
و  کی لـه  ره وری سه ده ، که یانم  م و س ھه    ی دووھه   حا  کدا گوزینه   له  دارشتووه   وگوزینه  ئه ر  سه

   ..پشت گوێ  ته و خستوویانه!!  بچ اندوه، بین  دا ده پ ناسه
ی  ه وه خو ندنـه  کـه  هم م ژوونووسی پاش مۆد رنـ  که یه /زا زقه ئه/برۆد ل "لیچت"ڕای  به    

زان   ده  ه کی کالسیکی و ھه یه وه خۆ ندنه به و بۆچوونه و ئه بووڵ نیه ی قه"کان م ژووی رووداوه"
 نووس ؛ لیچت ده..

ر م ـژووی   سـه  کـرده  ختیان ده م ژوونووسان جه "ئاناڵ"ی  رله قوتابخانه به :    برۆد ل ده"
م ـژووی   .ناوبانـگ بـوو   کان بـه  ناوی م ژووی رووداوه به ی که و شته یان ئه /کوتاه مدت/ م ماوه که

پ ویــست  زانــی کــه کــان ده ی ئاشــکرای م ــژووی رووداوه نموونــه سیاســی و دیپلوماســییان بــه
ر م ژوو  ک ھه نه /رکرد ناوی ده ی نۆزده ده سه که/دا ریتییه نه هنم ژوونووسی شنه م چه له .واب  نیه

 کـوو   زف کرابـوو، بـه   ری ت ـدا حـه   بینـه  ت ک،کـه  ینییـه  عـه قاشـی کـردن و خولقانـدنی      نه  جۆره  ببوه
الی   وه وانه پ چه هب ل برودم ا  به ..وه  ک سازکردنه ی م ژوو وه ندیشه ما بۆ ئه ده  کی ت دا نهنشو 
و الی  ئه .. ستمان نیه رھه مرۆڤی ده ی که شنه هچو  ر به ھه . مان نیه نه ک الیه م ژووی یه  که وابوو
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ون و کـ ی   تـه ../ متحـرک  منظـره / وتدایـه  ره وام لـه  رده بـه   کـه   ڕه ن کـی ت پـه   وه رجـه   بـه م ـژوو     وایه
ی جیـاواز و دژخـواز    د شـ وه  تـوانن سـه   رکامیـان ئـه   ھـه  گرێ دراون کـه  وه ھا پ که وه  و  کانه ته  بابه
ساز  به/داک شانۆیه دات له و ئه کاتی وانو نی دا ھه کان له ی رووداوه م ماوه م ژووی که ...رگرن وه

ــه ــی ده و ب ــ ین رگ ــه /رب ــه  کۆم ــان ت ــه ڵ ی ــده  نان ــوور ز  ــه  ت کولت ــر ب ــ وه ت ــوازه ش ــه ی خ ــی  ی ک
زاران  ھــه" ن لــه الم م ــژووی در ژخایــه بــه..ن نیــشان بــده و بوونناســانه/یــی پ کھاتــه/ئورگانیــک

ن  قبووڵ کردنی م ژووی در ژخایـه  ..ب  تی ساز ده  ایه له یاوازی کاتی کۆمهج/ سرعت/یخ رای
ڕ شـ وازی نووسـین و    مـه  لـه   وه بیرکردنـه  ر لـه  ھه ..موو شت  بۆ گۆڕانی ھه بوونه مانای ئاماده به
شـان    نگه ره  ب  که   له په ب و ند ئارام  وه ئه  نگه ره بووڵ کردنی کات ک که    تا قه     ت ک  رب ینی بابه   ده

  .." /ستان راوه/شانی ب  بزاڤی بدا له
 -کـا    دهک م ـژووی کالسـ کی نـاود ر    کان وه رووداوهم ژووی ر  ک ھه  د ل نه ۆب   بینین که   ده

ر  بـه  روتـار نـووس لـه    ری سـه  براده وایه که ... ناس  دهم ژوو    ر به   ت ب  بزاڤیش ھه     نانه   ته - کو  به
کورد م ژووی   الی وایه  که  وه روتار که کی سه ناو پ شه  تهنخ ئاوا برۆد ل ده  چ ئامانج ک   به وچی
نـد د ـردا    چـه   لـه نیـا  تـه  ، دوانی قوو ـه  ـ راستی ج ـی بـاس و ل   به   که  م گوتاره   ر چی ئه   به  و له    نیه

  ؟ا؟د ریدا باز ئه سه  و بهوه هد ن ت
وێ  یانھـه  ه ئـ  شـنه  و چـه  لـی بـه   روتارگـه  سـه  و  روتـاره  و سه  قی ئه   ده   یه  وه  هئی    که  راستییه

تـدا   ب و م ـژوو و سیاسـه   ده ر ئـه  هسـ   بـه   وه خو ندنـه   و چـشنه  هئـ و خـۆ    و ناراسته  زی خ   ش وه  به
ئگینـا  ...  وه نگی وانمووده ره مه مامکی ھه ده به   اتی کاریزماتیکه سه ی ده   وه  خو ندنه  نن که  پ  سهب

ت ـک   ر بابـه  ی ھـه  خنـه  و ره وه خو ندنـه  وێ خۆت له ر بۆ چوون ک بتھه ھه و به وه که  یه  ر روانگه   ھه  له
ی   گـه  نیـا بـه بـه    بـی و تـه    کـه  وه و شـ وازی خو ندنـه   کـه  تـه  بـه تـا ئاگـاداری با     ره  ب  سـه    یت ده   بده

ــب و ره ئــه بۆتــه س نــه ھــیچ کــه" لیــسانس وقــه فــه"و"لیــسانس" ...  نــاس و گــر و کۆمــه خنــه دی
زر یت  توانی خ راتر دامه نیا ئه ته وه  گانه و به به.. بگرێ  وگوتارانه وتی ئه ره  تی پ ش به توانیشیه نه

نـد یـان    ناوه وێ له س ک بیھه که ب  که وه ئه نگه ی ره که نموونه.. وه نی دۆڕاوه ت جیھا   خزمه  و بچیته 
ن،  خۆدا ناونووسی که ربه  کی سه.. ناسان و ندان یان کۆمه  رمه  ران یان ھونه    کانوون کی نووسه 

ی  هنموون و له ند کارت کردوه دا چه و بوارانه پرسن له  کوو ئه یان نا؟؟ به ل ی ناپرسن زانکۆ چوویته
و  زر ـنن، نـا  ن کـام کـارت کـردوه      کدا داتمه یه ره دایه وێ له ر بتھه گه  ام ئه به..پرسن  کانت ئه   قه  ده
تـا   ره ی وانمـوود سـه   ره ؟ به  ندنت چیه خو" کی دره  مه"پرسن     کوو ئه   یشتوویت؟؟ به   ت یگه  نده  چه
بـدوون و    زمـانی ک ـوه   ان بـن و لـه  الیـ   وێ کامـه  یانھه ئه  که  وه نه الی خۆیان روون بکه   وه  ب  ئه   ده
نـد د ـ ی    چـه  وێ لـه  ی بیھـه  وه  ـاتی زمـانیی دا بـن؟ ئـه       سـه    ـات یـان نـاده       سه  ت کام ده    خزمه  له

ب و  ده ت رۆشـنبیری و ئـه   و خیانـه  وه تـه  ک نه ی وه به قه به لی قه روتار کدا گوتارگه   کیی سه   پ شه
  ..مامک بگۆڕێ و پ ویست ناکا ده ک یه رهدیا تاوه ره سه ر له بپشکن ، ھه... وانی ، رۆژنامه
ئـستداللی    لـه   وه ئـه   وه  امیـان نادر تـه   وه  وه ن رووناکبیرانـه  الیـه  ر لـه  گه ب  ئه   الشیان وانه   

حیـساب   وه فـی و امدانـه   ره تـه  یانناسـن و بـه   ئـه  که یه وه ر ئه به م له که  کوو یه   ، به   واندایه  وی ئه   پته
ک تــووتی الســایی یــان  نیــا وه مــان تــه و ئــه تــر زۆره وره وانــی گــه لــه ــات  ســه ی ده نــاکر ن بــۆ وه

نیـا   تـه   کانـه  دوای یـه  ک لـه  یـه    ـه  موو ھـه  و ھه به  وه  ام دانه وه  که  یه وه م بۆ ئه    دووھه.. وه  نه  که  ده
کرێ  ن د مۆکراسی دا ده و ات کی خاوه خۆدا و له ربه نووسی سه و رۆژنامه م کی کراوه سیسته له
رب ینیان  ودای ده  ام مه به بوونه  ام نه ب  وه  و ف  انه ش ئه   و حا ه   د نیام به ..  ھ شتا نیمانه    مهئ  که
  .. وه ته کراونه و ب اونه بوه نه

گرانی پـاش مـۆد رن و    خنه تیی ناوی رووناکبیران و ره  ئارای روا ه   ھ نانه  ی وانموود به    ره  به
ی خۆیــــان و پــــشتیوانی  فیانــــه لــــه  ســــهوێ ســــیمای یانھــــه نیــــا ئــــه تــــه(!!) مۆد رنخــــواز

و کت ـب و   گینـا کـوان ئـه    ئـه .. فـی داپۆشـن     لـه   سـه   له/ ی مشوورخواز   ش وه  به  وه  ژ ره  له/کردنیان
وان  ئه  که  وه ه... و م ژوو و  خنه  ناسی و رۆشنبیری و ره   باری کۆمه   ی له   نگینانه  قووڵ و سه    وتاره

 نـاس نـاود ر    گـر و کۆمـه   خنـه  ک رۆشـنبیر و ره  وانـی وه  خۆیـان کـ  ئـه     و جگهریان کردب ؟؟؟  ده
   ؟؟؟ کردوه

 وک رۆشــنبیر  و وه..م الوالدا یانبــا بــه کــ  ده ی کــه وه ک لــه یــه وه ئاوڕدانــه ســووکه ر بــه ھــه
  ..در ژدادڕی ناکا و پ ویست به وه ب ته روون ده که له سه مه..یاننو ن   ناس ئه کۆمه

  
  تی ماویه
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