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  !ق کانی ئه گرێ پووچکه
  

de.yahoo@rahmayub   
 ! ق وترت ب ئه  و ده کک وتراوه  یه  به  که  و بیستوومانه زۆر جار بینیومانه

 
سکدا   که  به ه  ھه بهندک جار  ھهواریدا   کورده ر چی له گه  ئه ته م تۆمه ئه
  مان جیاواز بت یا شتک بت و بنووست که گه  بیری له  کهواسرت ده ھه
ی  ه  ئه وه ق ئه ب ئه"ین   دوور بت، خرا پ ده وه یشتنی ئمه  تگه له

  م له به"  قه س زۆر ب ئه  که فنه"ین  و پی ده م و ئه یا الی ئه" چی؟
 و  مووی ژیر یا ئاقه  مرۆڤ ھه ، چوونکه نییهکمرۆڤھیچ نی   شایه  که تکه تۆمه" قیی ب ئه"ساسدا  ئه
گادا   کۆمه  له ش که سانه و که ت بۆ ئه نانه ته.   کانی جیاوازه  و توانینه یشتن و ڕگاچاره نیا تگه ته
و ن  گه یت تت ده که ڵ ده گه یان له  قسه ، چوون کهق بگووترت  نابت ب ئهکرن د ده ناوزه" شت"ک  وه

  . ین که ڕوانی ل ده  چاوه  ئمه بت که  نه وه یان ئه که  ومه نگه نیا ڕه ، ته وه نه ده ومت ده
  

موو   نو ھه ی تا ئستا زانست ناسیبتی له نده وه ق یانی چی؟ ئه بت بزانین ب ئه  ئه ئمه  واته که
، ، بانده ره شه ر، حه وه له ڵ، په ی ئاژه که ، باقیه نیا مرۆڤ ئاق یا ژیره وی ته ر زه گیاندارانی سه

کرت  دی ده دا به ندک ئاژه  ھه ر چی له گه ئه. ق یا ناژیرن موو ب ئه ر ھه  ھه مانه  ئه ..... و کان ماسییه
بن،   فر ده کانی دیکه ه  ئاژه ندک شت باشتر له ی ھه وه ر ئه  به  بن، له"ژیرتر"  کانی دیکه ه  ئاژه  له که
ندک توانایی  نیا ھه ی خۆیان نین، ته کانی دیکه زه گه  ھاوڕه  لهمانیش ژیرتر  ڕاستیدا ئه م له هب

  له.  ندک وشه وی کردنی ھه یه  یا په ندک جووه ی ھه وه  بۆ دووپات کردنه ریزی زیاتریان تدایه غه
ستا چ چ چ چ ی کورتی   په  و لهڕوات  ئه" چه ھه"ن  ستت و ده وه ده" ھۆش"ن  ر ده  که واریدا به کورده

ن   ده ن، بۆ ونه که  زیاتر دهکان س وشه ندک که ھه.   ڕۆیشتن بت له وام ده رده ی به وی بۆ بکه ه قه
ی پدا  ر تکه گه ار ئهندک ج  تناگات و ھه سته و ڕه ر له که" گ باب سه  چه  گیان یا ھه ره که  چه ھه"

  ، بهستت وه  ده که  ھۆشه نیا به و تهجووت  ئه   تکه  یا به که چه  ھه نیا به ، تهت ناجووکشن نه
ندک جار الی خۆمان   ھه بۆیه!  ڕوونی ببیستت  به که ر ھۆشه گه ، مهستت  ناوه"ھۆش گوێ قووغ"

کدا  ر چاوی خه  به  له نهسزمانا  به ره وه و زینده ستا ئه  په  له کان ر و وخه ن که  خاوه یبینین که ده
مه خۆی   ئه کهییون،  گه کردوون چوون تیان نه یان نه  قسه ی به وه بۆ ئهن،  که  ده نجه شکه دارکاری و ئه

ڕز  ی به که  ناو بانگه  به  فیلمه ت له نانه ته  .وان  و ناڕه ییانه زه  بی به وه  باری ئاکارییه  و له تاوانه
  ق و به  شه رباز به  ترسی سه  کاتی ڕاکردن له کان له سپه ست بوونی ئه  ھۆی مه ن قوبادییش به ھمه به
  شی ئاراسته خنه  جیھان بینییان و پم وابت ڕه س له  زۆر که وه ن و ئه ده کان ده سپه  ئه س له ند که چه

  .ر  ده وتوو ھاته رکه کاندا زۆر سه  فیستیواه  خۆی له که ر چی فیلمه گه کرا، ئه
  

لی   زمانگه ش به وتانی دیکهموو  ھه  لهیاندنیان  و تگه  کان ه ڵ ئاژه  گه بۆ کار کردن له  م قاعیدانه ئه
م و زۆر  شدا که هی دیک سپ و ئاژه گ و دفین و تووتی و فیل و ئه  سه  له ک شتن و ر یه جۆر ھه جۆربه

 و  ندک وت تاوانه  ھه  له  که وه ه ی ئاژه نجه کهش  بواری ئازار و ئه ت له به  ئه.کرن دی ده ک به ک یه وه
ندک جار  م ھه ، به ن  ئاشکرا لیان ناده  بهیه  دوواوه وتنی به زایی شونکه ی یاسایی و قه  شوه به

ن   ئازاری ئاژه یان له گه  فیلم و به  کامای شاراوه پارزان به ک یا ئاژه وانانی زیره ڕۆژنامه
   له ی شاراوه وه گرتنه فیلم ھه  بۆ ونه. کییان داوون  و پیشان یاسا یا ڕای گشتی خه وه تۆتهگر ھه

   یا خۆ کوشتاری گیاندارهکردنت  ئیتاعه جبوور کردنیان به کانی ناو سیرک بۆ مه ه ئازاری ئاژه
         .....کانیان و   گۆشتهکان بۆ پست و بۆ ئاوییه
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 و کوشتنیان نادات، بۆ  نجه شکه  ئازار و ئه وایی به  ڕه مه م ئه قن، به  گشتی ب ئه ن به  ئاژه واته که
  بوویایه قی نه ر ئه گه ی مرۆڤ ئه وه ق، بۆ ئه  مرۆڤیش ناگووترت ب ئه ھاوکات بهرن و  وه ی زینده وه ئه

 مرۆڤ نادات  وایی به  ڕهیان خۆیش مه  و ئه  مرۆڤ تاوانه ق وتنیش به  ب ئه واته بوو، که ڵ ده ناوی ئاژه
رین و  وه  زینده وه ه  ئاژه  مرۆڤ و به موو به  ھه پنت، چوونکه دا بسه ر ئاژه سه  شۆڤینیزمی خۆی به که
   مافیشی بپارزت، واته م پویسته ربگرت، به ک وه ڵ که  ئاژه توانت له مرۆڤ ده. مرین  و ئهژیین ئه

. رما بیپارزت رما و گه  سه گرت و له  ڕای نهنت، برسی و تینو  قوورسی ل نهردات، باری زۆ لی نه
یانکووژن و   مه م که کی ڕادیکاڵ بکه ڵ بۆ پست و گۆشتییان ئیدیعایه ڕ کووشتنی ئاژه مه  ناتوانم له لره
 ھۆی ژیر  ستا مرۆڤ بهتا ئدا  م ڕازه  و له یه وه مانهزیندوو  ڕازی ژیان و  مه ی ئه وه یانخۆن، بۆ ئه مه

   و له وه تییه بردوویهتکنۆلۆژیی  و  وه قییه  کار ھنانی ئه به ھۆی   به وه  ھزتر بوونییه و به  وه بوونییه
م   بکه و ئیدیعایه توانم ئه م ئه ، به وه یباته بت ئهو فرزتر  ھزتر  ی دڕتر و به وه حشیشدا ئه ی وه نگه جه
ن  که ڵ بھۆش ده اژه ڕۆژئاوا ئ له. بن ریان مه  زیندوویی سه یانکووژن و به  مه نجه شکه  ئازار و ئه  به که

ریان  یانکووژن جا سه بایی ئه ک و شۆکی کاره  فیشه تدا به  خراپترین حاه  یا لهبن ریان ده جا سه
  ر به گه ئه"  وه بنه منار ده " هی گوای وه بن بۆ ئه ریان ده  زیندوویی سه  وتانی ئیسالم لدراو به له. بن ده

و  تدا ئه ر دوو حاه  ھه ؟ له ، جا من نازانم جیاوازی چییهبدرت ریان نه  سه ییانه زه زیندوویی و ب به
 جژنی ئایینی قورباندا  لهکرت؟   ده  کاسبی پوه  چییه رامه ڵ و حه م حه  ئیتر ئهکووژرت  ئه سزمانه به
مایین سواری   ته  به ی که و دونیا ئۆتۆپییاییه  له  گوایه بن، که ر ده  زیندوویی سه  بهڵ  ئاژهان میلیۆن به
  ت و له  قیامه ویش له ، ئه وه وسنته ن بچه ر ئاژه  پاش مردنیش ھه مایه  ته ئایینی بهمرۆڤی ! بن

  سک به ر که  ھه که  ن یکییه ئایدیۆلۆژ ناو لۆژیکه بهو   ئه  و زۆری دیکه  مانه ئه! گای خوای ئایین باره
ی   نو گه  نامووسی له  که یه و لۆژیکه ر ئه  ھه .زانت ده" یق ب ئه "  به وه  بیربکاتهو ی ئه وانه پچه

   که یه و لۆژیکه ر ئه ھه. زانت قی ده  ب نامووس و ب ئه کات به س وانه ر که بینت و ھه ژناندا ئه
و  ر ئه ھه.  وه بینته ستووردا ده رع و ده ترین کتب و شه وتووانه  دوواکه دن بهنا بر  په فی خۆی له ره شه

 دایکانی   که یه و لۆژیکه ر ئه ھه. کات  ده نه ته  خه ییانه زه  ب به  کوڕان و کچانی منداڵ به  که یه لۆژیکه
 کووشتنی   که یه کهیو لۆژ ئه ر ھه. زانت ق و مکی پیاو ئه م ئه  که  به وه  ھۆی ژن بوونه به) ژنان(خۆیان 

   به وه  ناوی ئایینه  به  که یه و لۆژیکه ر ئه ھه. زانن مالوالی خۆیان ده  مافی ب ئه بیرجیاوازانیان به
  وه ته  کراونه وانه کان پچه مکه موو مانا و چه  و ھه ق کردووه ی ئه میلیارد مرۆڤییان تووشی گرێ پووچکه

تیدا  ر ڕگای ژیانی مرۆڤایه  سه  له پ و تۆزک که  ته لهدار کراون و وش کانی مرۆڤ خه زادییهموو ئا و ھه
قی مرۆڤدا   نو ئه هریتکیان ل  داب و نه ه ه و کۆم یان ون کردووه قینه ، ژیانی ڕاسته درووستییان کردووه

 ی وه ا کردنهید  و په ی ب گرێ و گۆڵ ون بووه قینه  ژیانی ڕاسته  که قاندووه زاران ساڵ چه  توی ھه له
ی  کانیان قسه  کۆن ئاژۆ ریته ی داب و نه وانه  پچه سیش به ر که  و ھهوه م بۆته سته  زۆر ئهکان ڕاستییه
  .   وه وان بیر ناکاته ک ئه ی وه وه زانن، بۆ ئه قی ده  ب ئه وا به کرد، ئه

  
پ و  موو ته ی ھه وه بردن و شتنهم تا ال داین، به قینه ی ژیانی ڕاسته وه تای دۆزینه ره  سه ئستا له

   که لمندراوه سه   ش بدرکنم که م ڕاستییه راوزدا ئه  په له. گرت  کات ده  دیکه زۆریکان سایانکی تۆزه
ست و الق و  ده  کات و له یدا ده  په ک زنجیری دیکه کۆمه  وه تی خۆیه  ھۆی ماھییه بهوکاتیش مرۆڤ  ئهتا 

ی  ک زنجیری دیکه  کۆمهم  به وه ازادی دۆزییهمرۆڤ لیبالیزم و ئ! نتئا  خۆی دهمل و ھزری
، کومونیزم و سوسیالیزمی  وه ستییه  ده خوات به  زۆر جا گیر ده  و ھند ئاۆزی کرد کهکردی  ئاوته
ر  ش ھه مکی دیکه ک زنجیری ت ئاند و بۆ دمۆکاسی و زۆرچه  ئایین و کۆمه ویشی کرده  ئه وه دۆزییه

 زنجیر   که  ژنی خۆیدایه ت و له  ماھییه  لهش مه رده م سه ی ڕابردوو تا ئهم مرۆڤ  ده ، بۆیه یه زمه و به ئه
  وه لی ناپویسته گه شت  به و مشک و ھزری وه ستته ی خۆی ببهست و پ خۆڕا ده  خۆی ئانت و له له
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م خۆ  ر پویستی به کات و ھه  ده و زنجیرانه رگ بۆ ئه ک شتک حیسابی جل و به ریک بکات، وه خه
  !!بینت  ڕووت و قووتی ئه  ب زنجیر به گینا خۆی به  بت، ئه وه وه ستنه به
  

ئایین تلیاکی "تی   وتوویه  که وه ی کاڕل مارکس بنمه  ناو بانگه  به سته و ڕه تی ئه دا جی خۆیه لره
ر  ھهی خۆیشی  که ڕه یزانی بیر و باوه م نه ، به جوانی بۆ چووهناوبراو زۆر"   گاکانه کان یا کۆمه که خه
و   بهاک بوونی ئایینتلیکیان  یه  یه  دوو مانای ھه سته م ڕه  ئه دیاره.  کانک  خه ه  تلیاکی کۆمه بته ئه

ی منیش  هم باس  و به  زۆر گرنگه ی که کی دیکه م مانایه کات، به ی خۆی ده ک گیرۆده  خه  که وه ھۆیه
وه، مشکی  خواردهی )کحۆڵ(لکوولی  ری کشا یا ئه ی سکه  تلیاک و ماده سک که  که  که یه مه خوات ئه ده
   به  خراپه  له گرت و ناتوانت چاکه ی ده وه  درووست بیرکردنه ر به ک به ک خۆی نامنت و تارماییه وه
پ و  و ته ر ئه  ھه مه دا و ئه سته و ڕه  له  درووسته الوه بهیانم زیاتر  مکه م چه من ئه.  وه واوی لک باته ته

ر   سه پ و تۆز له  و ئایینیش ته وه قه  ئه خاته تلیاک تارمایی ده.   باسم کردووه وه ره  سه  له  که یه تۆزه
  سه و که ک ئه  وه وه  بیری کردهی مرۆڤ ئایینی که. کات کان درووست ده  و ئازادییه قینه ڕگای ژیانی ڕاسته

و   مادام ئه وه  بیر بکاته ی دیکه  شوه ، ئیتر ناتوانت به  یا تلیاکی کشاوه وه خواردۆته ولیولک  ئه  که وایه
و   ئه مه کات و ئه کانیدا ده  کردار و وته ری له  کارتکه مشکییدا بت  له و ئایینه  یا ئه ره  سکه ماده

  یخات به ندکجار ئه ت ھه نانه  و ته وه ستته به و الق و ھزری ئهست  کرت، ده  باسی ده  که یه زنجیره
م   و ئه وه لکوولمان خواردبته  ڕگاشدا بوات، پم وابت زۆرمان ئه رزا و ناتوانت درووست به عه
و  ک ئه ر وه کان ھه ره  سکه لکوول یا ماده  ئه ستیی به  مه واته  که!زموون کردبت مان ئه زعه وه

 و  وه کانی خۆی ناناسته م ئازادییه  و ھه تارمایی ئایین مشکی داگیر کردووه  که   وایه دامنتالیستهفوون
 و چی   تلسمی ئاییندایه  له ی بکووژت، واته که ک بۆ ئایینه  خه یه میش ئاماده ھه و  بوویانی نییه قه

ک  ر یه ش ھه کانی دیکه  بۆ ئایدیۆلۆژییه مانه هر بنت و ئ ی ده وه  کرده دات به وڵ ده مر بکرت ھه پ ئه
ک  ت خه  ئران حکومه  بگن، له و ڕۆه توانن ئه زایی دادگاش ئه ندک یاسای قه ت ھه نانه  ته.ن قاعیده

   به بۆ نمونهی  که یر ده ، سه وه کۆیته  لی ده  ناوی یاسا و پشلکردنی یاسا، که کووژت به  ئاشکرا ده به
ستدرژی  یا ده و  ویستیی کردووه  و خۆشه  ، یا ژنکه کی کوردی پ بووه و گۆڤار کوردهبار ناسراو تاوان

نیا   ته نهساسدا   ئه  له بینین که ، ئه...... و   خۆی کردووه رگری له ر و به  سه ته یی و سکسی کراوه سته جه
م زنجیر  کات، به ئران پشلییان دهئیسالمی تی  حکومه   که سییه  که ئازادی تاکهکو  تاوانبار نین، به

سی   که ر ئازادیی تاکه  سه ک له کات و خه یان پ ده مره و ئه و تارمایی ئایین تلسمی کردوون و ئه
 و پ و تۆز تووندئاژۆیی ئایینی و ته. بکووژن........ ڕ و  ویستی و جیاوازی بیر و باوه خۆیان و خۆشه

   !   کان ده و تلیاکی تووتارمایی
     

 و ڵ  ئاژهدار، ، دارا و نهران وه له ران و په وه  زیندهموو نووسی ھه چاره   بم که چاک وایه کۆتاییدا   له
 زیندان و  ک، چ به  فیشه ، جا چ به  نهرد ویش مه  و ئه ک شته ر یه  ھه....خۆش و ساخ و   نه،مرۆڤ

 سووتان و خنکان و یا  ، چ به وه خواره وتنه  که شی و چ بهۆخ نه  نافی دار، چ به ته   چ به، نجه شکه ئه
  ، کهلمندراوه کی سه  ڕاستییه  تاقه سته  مردنی جه،.......رما و  رما و گه  سه ڵ، یا به نگه  جه خوورانمان له

 . وه  بیشارته وه یتوانییه نه ئاقن ئاقتر  له" ئاقکی"و ھیچ ک  پ و تۆزک و ھیچ تارماییه ھیچ ته
کان  م ژیان بۆ پاشماوه ، چیرۆکی ژیانیشی کۆتایی پ دت، به  کووژاوه سک که ر که چرای ژیانی ھه

 الی  کانه رییه وه منت بیره ی زیندوو ئه وه گات و ئه وانیش ده ی ئه منت تا نۆره وام ده رده ر به ھه
بی و  ده ری و ئه  ھونه  و کتب و شاکاره وسراوهیر نو خه کان، یا نه گیراوه  ھه کان و فیلم و ونه پاشماوه

پت و  ته ردا ده  سه بن و شتی نویان به ک کۆن ده یه وانیش پاش ماوه م ئه منن، به  ده ن کهکان زانستییه
کان  ست و الق و ھزره  ده  ئایدییا و له کی بکرته  زیره ر شتک به گه مه . وه چنه  بیر ده کانیش له کۆنه

   وتم مرۆڤ له وه ره  سه ک له ی وه وه  ناو ناچن، بۆ ئه دان ساڵ له  سه م زنجیرانه درت، ئیتر ئهبئان
      !!!! یه و تلیاکه شی خۆی ئانت، مرۆڤ پویستی به  ھزر و له  زنجیر له  که تی خۆیدایه ماھییه
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