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 فەلسەفەو گۆڕانەکانی دنیای ئەمڕۆ

 
لیمالمیراودهکه

 

ژماره،کگرتنیهگۆڤاریهلجمارکهیهونوورساوهدا1991ساڵیییتکوهڕیشهاکیتهلواترهمئه

باڵویخۆیكوهكس تاکرییهدههیچێببهوهتهباڵوکراوه25–25ل–1991ساڵیی11

 .بگهنتێییبیخوێننهوەووردییبهبتواننهیوادارم.وهمهکهده

 

 مڕۆدائهڕۆژگاریهلفهلسهفه

 

 اتوترهوبهترتنیبهوگوڕتربهیکینییهس بهێنێییدومیشهههمڕۆئه
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 !؟چووهرسهبهمڕۆدائهجهیاینهل،ش یعرڕۆژگاریكوه،شفهلسهفهڕۆژگاریئاای

ستدهداوهلێکدانهیکیهگۆشهانوهلاکنداباکوگۆڕانهواکنڕووداوهبهشابوهاکرێدهبری،ئاای

 ؟باکرایسهبه

؟کرێدهڕام،اکنزیندووهینهزههێمینووردتێڕاماینبه،اکنگۆڕانهخێرایوژمیتهئاای

وهاکیههاتهنوێیکجهیانینییه،وهلێکدایهشتێکیمووهه،کراپی یشمانهئهفهلسهفهوهئه،ابشه

؟گۆڕێدههیچ؟یهههورێکیدهوڵكکهچ!؟اکبڕدهندچهاتخۆیبینییه–جهیانمئه،

 !؟هیچرسهخاتهدههیچرههاین

جۆرهورهبهاکنپرس یارهدایهوشهندچهمئهڕیزکردینهلرهه–اتوهئه (یکیهفهلسهفه)

 !؟چییفهلسهمهوفهلسهفه:بڵێنینبهدهمانوهئهورهبه!؟نبهدهمانمیدهعهانهیلیس یت

،ساتاکرهدوای،ڕووداودواییوهلێکدانهوائه،ێبدنیایوهلێکدانهفهلسهفهریکئهرگهئه

 !؟اکدهچیبهچی

)وهئه:دنیاداگۆڕیینهل،ێبمرۆڤتیداینایرمهاین،ێبدنیاگۆڕیینفهلسهفهریکئهرگهئه

هۆش یاری چ،علوماتدامهوزاننیلێشاویوکنۆلۆژایتهوامیردهبهشۆڕیشمیردهسههل(

اکمبۆ؟هۆش یاریاکم؟انسێێندهخۆیچۆن،خاردهدهخۆیچۆن؟وهتهماوهبۆڵێنێکیکه

 .هتد!...ست؟بهمه

؟چییهمڕۆدائهڕۆژگاریهلفهلسهفهوریده،کهپرس یارهکردینرهه،کوریتبه وانساز!

 .وێکهردهدهانئاسایی

فهلسهفه وهلێکدانهتیئۆریوتێگهیوهدۆزینهبۆوڵدانههه: واتگهرهسهرخستیندهبۆ...

 . وهاکنهتهڕواڵهوڕووداوودیویهلوبنهلاکنپرینسیپه



 

13.05.2015 3 

کردینستردهبهورجنسهوامییردهبهبه،نییدرێژخایهبه،اکتبهپێویستیانشمانهئه

الفاوێکیکه،ڕاانگازانستێکداوفاکتلێشاوهبهس امتندهاڵمبه.یهههاکنفاکتهواکنزانیارییه

 .وهسڕێتهدهمڕۆئهیێنس بهکهوێکهردهدهواتڕواڵهبه.دێدوودابهیدیکه

هل،وهشهدیکهیکالیههل.اتوترهبهوترتنیبهوگوڕتربهیکینییهس بهێنێییدومیشهههمڕۆئه

:اکندارخاندنهرچهوههۆاکریهل،اکنداڕووداوهوژمیتههل،اکنداگۆڕانههێزی

 :ئاشکرایهکهتهقیقهحه

 .گۆڕانهابویک:هێز

 . تهقیقهحهدایکی:هێز

 .یه(هتد...)انمرۆڤانهومرۆڤانه،قانههوقهه،انڕاس یتوڕاس یتیپێناسه:هێز

 .ئابووریکنۆلۆژاییتهوكچهکنۆلۆژاییته–کنۆلۆژایتههێزی

 .کردنوێرانوبڕینوکوشنتبریزه

 .پڕکردنگریفانوتێرکردناڵیتسهده

خۆی،قڕهوقزهیش ێوههاندهچهبه،ویهلولێره،ێبئاشکراواتهقیقهحهمئهرگهجا

مانچواردهمانگیات؟بگرێبۆگڕماناترماییات،چییهفهلسهفهبهپێویس امتنئیدی،بنوێێن

 !ڵاک؟ههاتویداههیدانێکیمههلچراات؟ڕاواکبۆ

وایهکه وهبکشێته،تێشاکویبهفهلسهفهنکهدهواکهانوبردنهۆماندوو: هلاکنڕووداوه:

 .ئاشکراترنوئهئاڵۆزااکینبۆچوونههلاکنتهقیقهحه،خێراترنوئهاکینخاوهنگاوههه

كیهڕادهچات،مڕۆئهجهیاینییشتنهتێگهمئه؟ئاشکرانک بۆاتنهقیقهحهوئهاڵمبه

 ؟دنیاگریهورییرانسهسه
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،جووتیارێك،رابزێكسه،رێكنووسه،بریاکرێك،ڕووانکبریێكاتزه،الوێك،منداڵێك

،کیانیهوهاکردانه،اڵمێکیانوهچ؟نگهدهێتچۆین؟ندهدهدنیارجنیسهچۆن،کرێاکرێك

  ؟بنحاڵیحاڵمهوحاڵهلكیهکووهش ده!؟پێیهاکنڕووداوهبۆ

خۆت:نبکهئامۆژگارییانش ده....ترهیچیوئاوایهوهئه:بڵێنپێیانسوفانیهلفهش دهاین

 !؟تێنهخڵهڵمهههخۆتدییکخوایههیچبۆوخوایههێز...ترهیچیودهڕێكهێزداڵگههل

تێیی!؟ندهدهتهقیقهحهمئهدیحلهئهردیبههلراینسه،وێاینهنهووێبیانه،خۆاین،این

 .نگهدهپێیی،نگهنهتێییاینبگه

 .کهیهکهجنامهئه

 ..جیاناکنڕێبازه

 .مداکهیهوبیستیدهسهرزیمهرسههلیهئێمهنگاویههمهئه.یهئێمهدنیایمهئه

 .اندادادتبوونحاڵی

 . انداێتهێزتهوش یاری

بوونكیه وهکهیهبهکهدارهوتحهونیاکهتهدارهكیهالکس یکیندیپهكوه) ئامۆژگاری:

 . اناکرتدهبهشاکنهل(یکهکوڕهوتحهبۆداانکهابوکه

 . . انداێتتزێدههێزیڵکۆمه

 ..قڕبوونبۆپرتئاماجنی،تێربوونبۆزایترمیده:زایترڵکیخه

یکهش بینهڕهفهلسهفهورهبه،فهلسهفهپریسبۆکردمنانوشلجڵهدیجارێکیاتوهئه

 :وهڕاکێشاینه

 . .ڕاس تییهیڕاوگه..مێژووهمایک..زانینهیزانگه..هخوای:هێز
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هێز بڕێردهدهکنۆلۆژایداتههلخۆی: هێزهابویککنۆلۆژایته: نییهڕازبرتازێوههل... وههل..

 .نییهروازهدهردهبه

وهێزدار...دارنهودارهه:نییهوالوهبهدووهل،دووبهێبدهكیه،ێبدهشدابهدنیاوهلێره

کنۆلۆژیتهبهانێب،کڕکنۆلۆژیته...هێزبهانێبهێزێب..دووبهانێبوکهیههێزیش..هێزێب

 ..ئاغابهانێبرنۆکه.کوژ

 !..کهیهبووینریجلومهههدوو...نییه(نقیض)اکردژه:دوو

 .وهبنهکۆده...رییگهدڕنده،وشتڕه،ایسا،زانست،قڵعه:کنۆلۆژایداتههل

ژیندهکدادنیایههل..ریگهدڕنده،وشتڕه،ایسا،زانست،قڵعه:کنۆلۆژایداتهیوهرهدههل

 ...وتندواکهوترێدهپێیی

وتندواکه یتئایدیۆلۆژیه،یهههخۆیقڵیعه،یهههخۆیایسای،یهههخۆیلتووریکه:

یهههخۆی یهههخۆیمتهندێتییاتیبهرێیتگهدڕنده... هاتۆتهنهئاسامنهلخواهێش تا،وێداهل.

،دێفراییبهردهقهوماقهلێییرگهووهجووڵێتهدهیوهانوههێزیبه:مرۆڤهێش تا...خوار

رگیمهرگه،اکدهماچواینانوچهنووراین،هێنانووچیرگه،وهداتهدهدڵیدینیتوایننهرگه

 .داێتدهشاانزیتهادهشهنۆیش

مووههاڵمبه،نکهدهواوتهکرتییهمووهه،ننی(كیه)هیچیان،هاوواڵتیان،دادنیایهمهل

  وداڵیعه

 : ێکن(كیه )

 .ێبموواینهه(کێیتیه)که،کێكیه

 .ێبموواینهه(كبووینیه)که،کێكیه

 .بسازێێنزسا،خش ببهپاداش:مڵێێنخبهخوابرییکه،کێكیه
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اککاتیک،گهورەاتكی،ش ێوێێندهکیانیهبهكیهاتکێیتکهاتكێك ،رهڕێبه،یهڕوانگه:

 .  رهدروس تکهمێژوو،مانهقاره

كیه،پاشکۆ،ستردهبهبنهده،نکهدهوناتکێیتووێیتهه،وهتوێنهدهاکناتکه،دااتکهوهل

...جووڵێێنایندهماتهوترس...ڕێنگهدهخۆاینهل،مووداههاتیکهل،داوئههل،کۆ–

ێێنمهایندهتهادهشه،رمشه،شاانزیی،ڕبریوابوه.ێێن(ڕمه)اینده،وتنکههلگهڵگههل

 . جۆشێێنایندهاین،دەایمنێێێن،

 .انبینایهرهبهڕهێب،گومڕایهشوانێب:هلگه

یکههێزه.هێزهنخاوه،رنوێنه–خوااتیک،رهبهڕهاتیک،اتك:ش ێواوهرل سهرکردهسهێب

 ..واننئه

 . ربڕینسهبۆنێرنریخبه.خاونیسهرهکهوانئه

 .دۆشنیبۆمێنمانگای

 .وانهئهمووههوێیتئه–وئه

.خۆاینداهلخۆاینن.خاونیتاببه.نکهخوێنهوگۆشت.کرابنییوهرهدهننیهێزێك:وانئه

 ...اکربێێنبه،هێز،كچه،تئاهلكوهوانئهتواێندهوئهنیاته

 .یهوانهپێچهواوتهکهوێنه،کنۆلۆژیداتهدنیایهل.ڕزقه..اببه..وانئهبۆقڵهعهوئه

 .نییهوانئهرداریسهكوه:وئه

 .دێخۆکردینییوهرهدهتواانیهلوانئهاتکێیت...اتکنمووهه:وانئه

 .نییهئاوسانكچهمهوجۆشانخوێن..نییه(ڕبریوابوه..)نییهوهانوهس یتهه:هێز
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هێز کنۆلۆژایداتههل،ندادرێژخایهمێژووییزموونێکیئههل،کراوهییوهرهدههۆش ێکی:

 .کراوهس تهرجهبه

 .اکتدهخۆیاتکێیتبهستهه،ڕاس یتمهیوهبهاین،ێبڕاس یتبه،اتك

 .دابڕاونلێییواوتهڵکوبه،وهانتوێنهتێیدا،وهاندۆزنه،ودائههل،خۆاین،اکناتکه

 . ڕمهبهکردن:ڕاندنمه

 .وانهئهڵژبێردراویهه،ڕاس یتمهیوهبهاینڕاس یتبه،رهبهڕه،وئه

  . وئهبهکردوواینه،وانئه،وئه

 .نخهدهوێتییئههلوانیشئه

 .انێبدرووستدا–وانئه،ووئهکگرتینیههلهێز

 .پێویس تهوس تهبهمهاکرهێناینبهنیاته..کنۆلۆژاییهتههێز

یهوهرهدههلهێز ،هێزاکریخستنه..اکربیخاتهوێدهڕاهێرناویهۆیش،ڕاهێرناویکچهمه.

اکرهڵکوبه..نییهوئهرستینپهوویس یتخۆشه.نییهخواییرمانێکیفه.نییهئایدیۆلۆژیاکرێکی

 .بدرێجنامئهێبده،دییکیهزیفهوهرههكوهویهزیفهوه...ئاویهپیشه–ترهیچیو

..اکقڕانهاملیۆنهایناکوێراندنیاابجا.واوتهوزاشارهوپس پۆڕكوه،تهئاهلاکرهێناینبه

..وێدهس تایوهوزاانوپس پۆڕ،انوێیهلگه،انوێبۆریوزۆرواینئه،شاکرهمئه

 .وێدهیدوگمهرسهیجنهپه

ڕووتیکیهتێگهكوهقڵعه.قڵییهعه،جوگرایف،مێژوویینێوانێکی-وایهکه:دوووكیهنێواین

ان کنۆلۆژیتههێزیكوهڵکوبه وگۆڕانمیرجهسهیس تهرجهبهخۆیکنۆلۆژیشته.

 .یهکهیهمێژووییوتنهپێشکه
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کنۆلۆژیته وهجیاانکرێتهرکهدروستکنۆلۆژیتهڵیکۆمههل: تێییسیس متكوهش دهبۆیه.

 .ینبگه

 .ییردهروهپه،خالقییئه،ئایدیۆلۆژیی،س یاس یی،رابزییسه،ئابووریی:فراوانسیس متێکی

،ندییهپێوهوئهجنامیئهوداکنۆلۆژایکهتهڵگههلندیپێوهكوهزیفهوهبریی-سیس متهوئهمرۆڤی

كوه یهکههێزهرینوێنهکهییوهرهدهتێکیاببه سبهوجیووڵێێندهپارهواته: ش ێکیبهواته.

،نووچدانییووتنرکهسه،داچووینوڵچوونهه.کنۆلۆژایکهتهیوهبزووتنههلیهکراوهجیانه

 .ندهبهیهوهبزووتنهوبه:ساس ییکهوشادیی

پاره یهپێوانهاتکه: شاندنداڕاوهمکهیههلکهئایدیۆلۆژیننگێکیزهاکنپێوانهمووههردهبهوهل:

 .رنوهڵدههه

 .وهوانهپێچهبهكنه:اکدهخالقئهحومکی:پاره

 .وهوانهپێچهبهكنه:اکدهویژدانحومکی:پاره

 .وهوانهپێچهبهكنه،اکدهسکهاتکهس یایسڵوێس یتههحومکی:پاره

 .یهکهکنۆلۆژیهتهپرۆسه:جریدیتهوس تکراوهخه:هێزه:شپاره

 !! هنییپاره:كیهپارهمووههبۆیه

 ! نییهدۆالركیهپارهمووهه:یهوهئهس متبهمه

(کهوتووهدواکهرێمههه)کنۆلۆژیانتهیپارهبهیوهگۆڕینهایراوردییبهبه،کنۆلۆژییتهیپاره

 : دادهنیشانوخۆڕاس تهماددیعبریێکیتهبهکهیهمێژوویینێوانه

 . ێبنهئازادابزاڕیرگهشاڕهابزاڕیهلڕۆبهلندچهدۆالرێك

 .هتد..ندچه..ندچه،تورکییهیلریهندچه،لگارییهبهیلیڤهندچهدۆالرێك
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 ..وخۆڕاس تهوسادهیکیهش ێوهبه:هێزهیکهکنۆلۆژیهتهنێوانهمهئه

مهئهئاای–پێێنسهدهکنۆلۆژیداانتهرسهبه–وتندواکهرێمیهه–رواههچۆن،ابشه

؟نییهاکنیهمێژووییانئایدایلییهبریهبۆوهڕانهگه /مناڵندییۆرۆانوه،هیگڵیبرییبۆ!

مۆرێکی،لییهزهئهتێکیس یفهوتندواکهئاای!؟وتووپێشکهوشارس تانێیتررامبهبهوتوودواکه

  ؟وانهانوچهزگامکیی

ویشنتتێگهورجندانسههلربه–بریێكرهه،بریبهجهیانهیوهلێکدانهئایداییلءنه

،اکنگۆڕانه،اکنتییهچلۆانیه،اکنڕاس تییه،اکنڕووداوهرهێنایندهل جنامئهووهش یکردنه

  .نییهس تاووهئایداییلبریێکی:کنۆلۆژیته

نییهدایریکراویکجوگرافیایهیلزهئهیتس یفههاروههه کهنێوانه،وێمانهنهووێمبانه،اڵمبه.

 .رهاکریگه،فراوانه،یههه

دنیایهمئهش ێکیبه،ڕادیاکڵیتییس نعهگۆڕاین–گۆڕان،مێژوودااکیناکنهتههلاکنێكتههل

 پاندسهخۆیراکریگهمێژوویییپرۆسهكیهساوهوهل.بوارددییشبهزۆرووهگرتهیڕۆژاوا

. 

 !اکتبهشوێنهاڕییناین!!اکتبۆشوێنگۆڕیین:انوهانویزااناینهمارکس

.بڕێردهدهاکنماددیهخاسێتهمووهه..وهاکتهدهستخهمێژووڕێاکریواویتهربڕینهدهمئه

 ..شێێنوهڵدهههاکنئایدایلییهبنکهمووهه

 !چی؟ایینمهئه..اکتبۆشوێنگۆڕیین

 ..وهینهکهڕووینمنوونهبهاباڵمبه..نهالیهزۆروقورسیوهلێکدانه

 !ێن؟خایهدهندچهبڕۆیپی بهغدابهبۆوهنهندههلهل
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!!عاتسه5فرۆکهبه!!عاتسه548بڵێنیاب،ایرهسهبه!!عاتسه0658اینساڵێكبڵێنیاب

 .هتد..قیقهده18:ربڕکیشوهسارویخبه!عاتسهدوو،نگدهخێراییروویسهفڕۆکهبه

پێییبه:یهههکوردس تانداووروپائهنێوانهلیجوگرافییه/ماددییهودامهوئهواتهشوێنوایهکه

وداستدههلاکتریداگریکهكوهخۆیشوێنێتیی،هێێندهاکریبهیکنۆلۆژییهتهئامرازهوئه

 .. اکتبهگۆڕێده

 : واته

اکتاکتبۆشوێنگۆڕاینیڕادده=کنۆلۆژایته+شوێن کردینئاسانبۆمانیهمنوونهمئه.

 . وههێنایهکهتێگه

خۆیاکتبۆشوێنگۆڕیینیپرۆسه-نییهرفهسهای–(بڕینودایمه)نیاتهکهپرۆسهدایره

 .یتخۆیه،یهمێژوویییپرۆسهریوههجه

 : خاردهدهخۆیفراواینبههمێناندارههبههلیتاتیبهبهیهپرۆسهمئه

 : بیکێڵ انزخاکهوپاچبهمرۆڤێكویزهكیهپارچه

ڕۆژیكیه:ئاساییتراکتوریبهوێدهڕۆژی4:ئاسنوگاجووتبه.وێدهڕۆژی 10

 : وتووپێشکهتراکتۆریبه.وێده

 . اکتبهشوێنه–گۆڕیینیمنوونهوهدیسانهشمهئه.وێدهعایتسه 2

شۆڕیشبۆتهفراوانیکیهش ێوهبهوهاکنهس تهشههلکهوروپائهیتییهس نعهشۆڕشهوئه

ستخهوشوێنهاڕیینهلخۆیراکریگهورفراوانبهوتوندوتژییکیهش ێوهبهکهوکنۆلۆژییته

تهوڵهدهوخۆراواژایینبرییوماددینێکیالیهمووهه،بڕێردهدهاکتداهلربڕییندهووهکردنه

هتد..وس نگاپورهوکۆرایكوهندووسهرهپهاتزهاتینوڵهدهوایابنكوهدیاکینکنۆلۆژییهته

 ..وهگرتۆته
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ڕگههلمیشهههئاش ێکیکووهووهاکتهدهدرووستخۆیخۆیکهزاڵههێزێکییشکهجنامهئه

یکهپرۆسهیسهرهکهباکته،نجهیامووههجهیانیتکیهرهگه یتاببهباکتهشوێنواته:

 !! خۆیاکیتبۆگۆڕیین:خۆییکهپرۆسه

 : زاننیوپاره؛بڕێردهدهردااکریگههێزیش ێوهدووهلخۆیوهمێنانهرههبهدالێره:اکت

 : بڕێردهدهخۆیداوردهوزاکغهیعومهلهل:پاره

واته دینار،مارك،ندپاوه،دۆالر: هێزدارێیتیڕادهوچۆنێیتبۆکهیهنیشانه،هتد..

 . کهپرۆسه

 .بڕێردهدهخۆی[دااتدا]داژمارهووشههل:زاننی

بۆس نوورییانربڕینانهدهوهلاکمهیچیوهئهبۆ هێواشکهپرۆسهکهكیهش ێوهبهدرێدانه

وپاره)یوهئهربههل.یهههداریدارمایهسهواڵاتینهل–خۆیئازادیابزاڕیکهریههه،وهنهبکه

شوشه بهندرچهههاکدهدابنیمرۆڤڕۆیحوماددیخواس یتکهنودایهمهوهۆوئه(

زایفهبێتهدهپێداویس یتبهئازادییهوئهوائه،ێبش ێواویشیکیهش ێوهبهبۆچوونندێهه

  !مرۆڤئازادی

اکتبهشوێنگۆڕیینیپرۆسه وفتارڕهیش ێوه،ژاینیش ێوه،همێنانهرههبهیش ێوه:

اکدهدایریزیفهوهوئیشاکینئیختیارهودایمهویتاڵیهکۆمهیوهبریکردنه ووهخۆدۆزینه:

 .وههێش تۆتهنهدییلبهچونکه.حاڵهمهکهپرۆسهیتدژایهورێزییپهدووره

،كیهپیشه،اکرێكچ؟کهپرۆسههلش ێكبهبهبهمهوبژیداریدارمایهسهواڵتێکیهل،ابشه

؟وهکهپرۆسهیخانهختاتهنهیکهدهكیهزیفهوه ردهبهایسایهمهلسۆش یالیشوکردننهئیش!

 . نییه

واتهاکتس تاینوهس تانوه.دایهوههمێنانهرههبهخۆهلمیشههه.هێزه،کنۆلۆژییهتهاکیت:اکت

وکزیوشکس یتوکش پاشهماانیس تانوهبه،خاوێیتبه،ڕاکێشانبه،شوێنبهیوهبوونه
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ولههبه،کهکنۆلۆژییهتهمهرههبهابزاڕیبهدنیاکردینواتهدنیاابزاڕاندینبۆیه!! مردنه

 . یهکهپرۆسهوتینرکهسهیخشانهژینبهریجمهلوهه،کههێناوهمرههبهخۆریجمه

خاردهدهخۆیوتژییتوندبهویقزهبهکهکنۆلۆژییهتهنێکیالیهوریدهدالێره كچهوكچه:

شوێنهگۆڕیینڕیوپهئهیلوتکهنوێیکچه.كچهاکرهێناینبهوفرۆشنتكچهودروس تکردن

 : اکتبه

(28)بۆمبابهکێاڵینهێناینپی کۆاتییوانوبردنهل–دنیادامووههیش ێوههل–شوێن

تاننهتهاینساتئێس تا،ویستدهساڵیندانچه،تۆمئهیکچههلربهواتهر،وبهمههلساڵێك

 .وێدهیسانیه

 .هێناستدهبهجنامیانئهێبجنامێکیئهاتنگانجه(ساڵشتهه)عریاقوئێران

مووههوکوشتزاراینهه(188)هلزایدعاتسه(188)به(نسارهفهوریتانیابه)+مریاکئه

پێداینشهگهووهدروس تکردنهخۆهێزیترینورهگهجنامهئهمئه.هێنادیبهخۆاینئاماجنێکی

 .کرددروستنگیجهکنۆلۆژاییته

 .بندهترداخورمرتگهاکنابزاڕه

 !بنتردهانخوێناویوترکورتوئاسانرتاکنڕهشه

 !اکتبهیبدهوهاڕدرێدهترخێراییبهشوێن

 !!مریکیئهاکیت..ڕۆژاوااکیت..کنۆلۆژایتهاکیت

 : بڵ ماوهک .وایهئێس تاوێمانهنهووێمبانهمهئه

نۆیشهراینژهمکهبرێکیزهبه،نۆیشدهتیش یانهادهشهنگویینههیوانهئه!بڕمدهاکتهوئهمن

تۆراندۆوستیلثوپاتریۆت(یینتیکهعه)وکوێتیساخبانهقهیپێشانگایهمئهدوایئێس تا،

 ! لهل:بڵ یهههک هتد..و-
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؟اکدهچیاکتوسائه،اکتبهبێبانمێێنشوێناکێت–واواکتهخۆییورهدهێبدهکهپرۆسه

نوێخۆووههمێنانهرههبهخۆوفرۆشنتابزاڕیبۆدژیکچهێبدژبهپێویس یتكچهرگهئهاین

اکتبهشوێنگۆڕیین...ئاای!؟وهبێتهدهدووابرهددامییهصهش ێوهوبهرههکهایرییهئاای:وهکردنه

،هاڕهشوێناکتهوئه..ئاای؟ێبدهالییكیهرهه–تۆمیئهیکچه–یداکهمیهرهههلوتکههل،

 .باکدار–تۆمئهواڵتێکیررامبهبهاکرهمئهش یادهنهمریاکئه–ءنه!؟ێبدهمریکیئهاکیترهه

یداینمهبێتهویس یتویشتڕاگهتۆمئهبهس یتدهکنۆلۆژیانتهدنیایواڵتێکیاکێترهه

اڵمبه،ێبدهدروست(ڤیتۆیییکهیه)وسائه:گۆڕێدهکهایرییهایسایوسائه،وهرییهرامبهبه

 .وامهردهبهووامهردهبههێش تا:اکتبهشوێنگۆڕاین،کهپرۆسه

  . وێکهدهدواش یداوهلێکدانههل،بگۆڕێدنیاانتواێنهناتهكنهشفهلسهفه

1991ماریتاتیرهسه

 www.wtarikurd.info/ 

http://www.wtarikurd.info/

