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  کۆ�ل��ی

من ت�واو پ�چ�وان�ی ئ�وە دەب�نم، . �ۆ�ل�ن �ۆ�ل��ا�ی س�دە�ا�ی ن�وەڕاستب� ئ�ندازەی / ��ر وەكل� ئ�م� ئاوا دەدو�ن، ک� ئ�م� زۆر�ك 

 خۆ��خش و م �ۆ�ل�ی خۆخواست و� ن، ب�ی ئ�م� �ۆ�ل�، ب�د�نیایی�وە��خ، ن�"ئ�م� �ۆ�ل� ن�ن"ب��م  ���ب�ت� ن�ك ل�ب�ر ئ�وەی بخوازم

 . ئ�وان؛ پارل�مان�اری ئاوەدانمان�وەی دیواخان�ک�یری س�روەر�وو�ی یاسای ئ�وان، خواز ی ب�ردەم �ۆش�ی س�روەران، خواز�اسو�اس�وزار 

بازارە�ان دەفرۆشرا و ب� ��زار و ی�ك ئامرازی  ل��ۆ�ل�ی س�دە�ا�ی ن�وەڕاست ل�الی�ن باند�ك ڕاودەکرا و ب�پ�چ�وان�وەی ئ�م�، 

س�رەنجامی ��رچ�ندە ەدا، ید��و� ����اتنبۆ ڕادەگ��ا و ��ر �ات بچووک��ین ���� بۆ ���بک�وتای�، دەس�ب���  س�ر�وتکردن و ب�ندکردن

�وە ب�ردەم �ۆش�ی س�روەران و بۆ  ک��� ئ�م� ئ�گ�ر ب� ش�ق�ش ڕاو�����ن، ��ر دەگ�ڕ��ن.یان���� بووای�����اتن�ک�ی ل�دەستدا�ی گ

 .ف��دا�ی پارچ� نان و ئ�سک��ی ڕووتاوە ل�الی�ن مش�خۆران، چاوەڕ�دەم�ن�ن

  ؟ یا خۆ��خش و خۆخواستئایا ئ�م� �ۆ�ل�ی ناچارکراو�ن

 ب�ش�ك یا �ۆ�ل�بوون بووە ب��م �دە" سۆشیال�ست��ان"ب� پ�چ�وان�ی پاگ�ندەی سۆز������ن�ران�ی چ�پ و دەس��تخوازە ب�ناو من 

 ز�اتر ل�ئ�م�ی �ۆ�ل�  و �ۆ�ل��ی وەك ت�لسیم�ك ئاوا ل� �ۆش و ئاوەزی ئ�م� ئا�وە، ک� ئ�م��ۆ��ک�ی��ی س�رە�ی �ولتوور�ی س�ردەمی 

 ای�ۆتبک�ین، ئ�م� دەتوان�نب دەتوان�ن دەنگدان ب� س�روەر�وو�ی ڕامیاران و ئازادبوون دەترس�ن؛ ئ�م� ز�ندان و سزای س�دارە ل� ئازادی

گ�ڕەک��ان �او�ش��  خاوەن�ار، �او�ش�� �اوچین��انمان بک�ین، ئ�م� دەتوان�ن ل� �ۆ�ن و � �ار ل�جیا�ی پ�ش���� بۆ ڕاز�کرد�ی��ل�شو 

مۆد���  ی�ت�� پ�ک���ن�ن، ئ�م� دەتوان�ن ل�جیا�ی پ�ش��ک�� ک���� دوا� ��روەز�ی �ۆم� ی�کدی بک�ین و ��رەوەزی و گرو�ی خۆج�� �ار��اری و

 ب�کر�گرت�� ژنا�ی ئاوارە، پ�ک�وە زەم�ن بکر�ن و ک��گ�ی ��رەوەز�ی و م�بیل و داگ��کرد�ی زەو�ی� کشتو�ا�یی��ان بۆ خانووی س�رگ�رم��ئۆتۆ 

�وشیار�مان ل�ت�ك ئ�وان  گ��فان وگرتن و ک���� چ��ی س�ک��� ل� ژنا�ی ناچارکراو، ل�جیا�ی ب�کر�دروس�بک�ین، ئ�م� دەتوان�ن 

ب�شبک�ین، ئ�م� ل�ت�ك ئ�وان دەتوان�ن ل�جیا�ی ب�خزم�ت�ارگرت�� �اوچین��انمان س�ر��نا و �وزەران و ئ�رک��انمان ب�شبک�ین،  ئ�م� 

 .ئ�نجامیاندەداب�د�نیایی�وە و ئ�گ�ر بیانتوانیای�، بواری ئ�و شت�یان ن�بوو  بک�ین، ک� �ۆ�ل��ا�ی س�دە�ا�ی ن�وەڕاست  شتدەتوان�ن زۆر

 و ل�س�ر لوتک�ی �ۆ�ل��ی   �ۆ�ل�تیمان س�رەنجامی پرۆس�س��ی در�ژخای��ی م��وو�ی�، ب��مر�ی بۆرجواز�نس�روە ئیم� �ۆ�ل�یڕاست� 

 و پارت�یای��ی و "ن�شتمان" و "ت�بوون��اوو " و "ناسیونال��م"  ب� ئ�فیو�ی�ن، �ۆ�ل�ی �ۆش ب�نگکراو �ن�ۆ�ل�ی خۆ��شب�و��ڕی شاناز�ی�وە 

 و ، ست�م��ی زۆرل�ب�رئ�وە �اوتاکرد�ی �ۆ�ال�ی ئ�م ڕۆژ�ارە ل�ت�ك �ۆ�ال�ی س�ردەم��ا�ی پ�ش��. نئای�وات� �ۆن�ک�؛  ��روە�ا ئ�فیون�

. ب�و�ژدان�ی��ی ل�ڕادەب�دەرە ب�رانب�ر ئ�وان؛ ئ�وان ج�ست�یان �ۆت و زنج��کرابوو، ئ�م� �ۆش و ئاوەزمان، س�راپای بوونمان و ژ�انمان

ل� ئ�وان ل� ماڵ و کی�گ� و �ۆش�ی �ۆ�ل�دار �ارە�ا�ی پ�رەستگ� زۆر��ی ڕ�گ��ا�ی دەر�از�وون ب� چ�ك و یاسا و ب� ئ�وان  ،پ�چ�وان�ی ئ�م�

  .بۆ جار�ك�ش ل� خۆڕز�ارکردن ب��ناک�ین�وە مان ��ن، ک���گ��ابوون، ب��م ئ�م� �ۆ�ال�ی ئ�م س�ردەم� زۆر ڕ�گ� و دەرف�ت بۆ دەر�از�وون

دونیای ی بوو بۆ ش�یدا�ان ڕز�ار�وون و  ئ�و ڕۆژ�ارەی ئ�و � �ۆش ئازاد بوون و ت�نیا خ�و�یب��ور�ی ئ�وان ب� ج�ست� �ۆ�ل�کرابوون، ب��م ب

 بوو، ن�ك  ز�ندوومان�وەی ئ�وان��یواب�خ�� ، ��ر ئ�وەش دونیای دەرەوەی ز�ندان و و�ناکرد�ی گ�ی�ش�ن ب��شت دیوارە�ا�ی ز�ندانیان

 ب��م ئ�م� ل�ب��کردن�وە و . ما�� الساییکردن�وەی مش�خۆر�ی س�روەرانژەم�ك خۆرا�ی خۆش و ��بوو�ی پۆشاک��ی ڕازاوە و ��بوو�ی

  ج�ن�را�ن وو�ناکرد�ی دونیای دەرەوەی ز�ندان�ک� دەترس�ن و خ�ر��ی ب�شدار�کرد�ی �ای�ی ی�کدی �ۆ�ل�کردن�ن؛ ب�ڕ�وەب�ران و

 ژنان و پیاوان مندا�ن �ۆ�ل�ڕادگرن؛ پیاوان ژنان ن؛ڕادەگر �ۆ�ل�و س�ر�ازان  کر��اران و جوتیاران و ف�رمانب�ران و خو�ند�اران ،پاس�وانان

تای��ینان ۆ ادەگرن و ��موومان ل� مندا��ك تا ب�ڕ�وەر�ك �ۆ�ل�ی س�روەر�ی �ۆم���ك ڕامیار و س�رمای�دار�ن و ل�جیا�ی ��و�دان بۆ ��ۆ�ل�ڕ 

گ�ی ڕامیار�ی و ئابوور�ی ئ�وان دەدەین و ڕز�ار�وون ل� ساییکردن�وەی س�روەران و گ�ی�ش�ن ب� پ�و�� ال چینای�ت�ی�، ��پووچگ�رایی� ب�و 



��م�ش�ی�بوون و ن��ۆڕ�وو�ی ئ�و پووچگ�رایی� ب�ڕ�وەبردن و ڕ�ک�وت�� �ولتوور�ی ب� ئ�ست�م دەزان�ن  و ش�وازی ناسروش�ی��ین یاسا و 

  .وچین� ئازادیخوازە�انمان دەگر�ندەک�ین و ت�نان�ت �ا�ت� ب� خ�و�ی �ۆ�ال�ی یاخیگ�ر دەک�ین و خۆ��خشان� دەمی �اپاگ�ندەی

 س�روەر�ی چینای��ی

ئاوا ب�رچاودەک�و�ت، ک� ئ�م� وەك �ۆ�ل��ا�ی س�دە�ا�ی ن�وەڕاست و پرس�ک� از�یان بدەین، ڕ گ�ر س�رن�� پاگ�ندەی زۆر�ك ل� نائ�

ان ب�ۆڕ�ن، ئ�گ�ر زما�ی س�روەران  و ئ�گ�ر پۆشا�ی چ�کدارە�ك ڕاگ��او�ن� ب� زەبری لوول�ی چ ت�نیای فیئۆدال�س��جوتیارا�ی س�ردەم

 .ڕز�اردەب�نئیدی ل�و �ۆ�ل�بوون� ب�ۆڕ�ن، ئ�گ�ر ناوی پارت�� و ف�رماندار�ی و ئ�ندامی پارل�مان��ان و دەو��ت��ان ب�ۆڕ�ن، 

 

 و "ئای�نداری " و "وەر�ین�شتمانپ�ر " و "اسیونال��من"اگ��او�ن یا ب� زەبری دەب�نگبوون ب� ڕ  كب� زەبری لوول�ی چ�ت�نیا ئایا ب�ڕاس�� ئ�م� 

  ؟"د�مۆکراس�بوو�ی پارل�مانتار�زم" و "ت�بوون��اوو "

 

ئ�گ�ر بۆ ماوەی�ك دەو��ت و ف�رماندار�ی ل� . بۆ ئ�وەی باش�� و وردتر ل� پرس�ک� ت�بگ�ین، با �ۆم����ی ئ�ورو�ی ب� نموون� وەر�گر�ن

 �ار�ک�ون، �� ڕوودەدات؟

وچوو�ی مرۆڤای��ی، ج�ن�ی �ب�س�رەو��رە�ی، خو���ش�ن، ل�ن"�ن �س�روەر�ی ب�نگکراون، دەس�ب��� دەدەزانم، ک�سان�ك ک� ب� پاگ�ندە�ا�ی 

 ؟ و پاگ�ندەیدەک�ن، ک� ئ�وان دەرکیدەک�نئایا ب� ڕاس�� ��ر ئاوای� . ".... ��مووان دژی ��مووان و

 

ی جو�ی ١٣س�رەنجامی دەنگدان��ان وات�  ل� ڕۆژی ڕاگ�یاند�یو��ی ب���ی�ا ب��ۆی ن�بوو�ی زۆر�ن�ی دەنگ ل�الی�ن پارت�ی� ������ردراوە�ان 

ن�بوو و وەك ��ر و�ت��ی دیک�ی دارای ف�رماندار�ی ] ح�وم��ی[ف�رماندار�ی   ڕۆژ وات� نز�ک�ی ساڵ و نیو�ك٥٤١ماوەی  ب�دواوە ٢٠١٠

ر وەك س�ردەمی ��بوو�ی ف�رماندار�ی، ملک���  و �ۆ�ال�ی سو�اس�وزا �ار و بارە�ا�ی �ۆم�ڵ ب�ڕ�وەچوون و �یچ گرفت�ك ڕوو�ن�دا،ف�رمی

وچوو�ی مرۆڤای��ی، ج�ن�ی �ب�س�رەو��رە�ی، خو���ش�ن، ل�ن "س�روەران مان�وە و �یچ ی�ك ل�و شتان�ی ک� ڕامیاران پاگ�ندەیاندەک�ن 

 .ڕوو�ن�دا  ..."  ��مووان دژی ��مووان و

 

  : ب�دەستدە��ن�نم�کک�ر و ڕۆشنک�رەوەی �ۆ و ڕووداوە بدەین، ��� ئ�زموو�ئ�گ�ر ب� وردی س�رن�� ئ�

  

 .امیاران �یچ گرنگییان ن�ی�ڕ �س�ر �ۆم�ڵ و ب�جگ� ل� مش�خۆر�ی  پارت�ی��ان بۆ ب�ڕ�وەبردن پ�و�ست ن�ن و ت�نیا بارگران�ن ب،ی�ک�م

 

، "وودەداتڕ  ب�س�رەو��ر�ی وی و��ش" ک� ؛ارانب�ڕ�وەدەچ�ت و ئ�و پاگ�ندە ترس�ن�ران�ی ڕامی] ح�وم�ت[ووەم، �ۆم�ڵ ب��� ف�رماندار�ی د

 .است�یان ن�ی�ڕ بن�مای��ی �یچ 

 

�ت�ش ن�بن، ��ۆم�ڵ و ئ�گ�ر ف�رماندار�ی و دەو � چی��ک�وە �ۆڕادراوە ب� �ولتووری �ی چینای��ی ل� زۆردار�ی و زۆرەمل�روەر�س�ی�م، س

�ی �� بگرن�وە، ب��م �ۆم�ڵ وەك خواس�تداران�ن و دەس�ۆم��� چینای��ی ��ر دەم�ن�ت، ل�وان�ی� باندە مافییایی��ان ج�گ�ی پارت�ی��ا

 . و ڕا�اتووەنای��ی ملدەدات و ملیداوەچیلتوور�ی ب� س�روەر�ی و مل�وڕ�ی �و 

 

 و ناب�ت، ن�خ��، م�ب�ست �ی��ی و س�روەر�ی چینای��ی ئ�ست�مم�ب�ست ل� �ۆتا�ی خا�� س���م، ئ�وە ن�ی�، ک� ت�داچوو�ی �ۆم��� چینا

ی ب�ر��م��نان و ب��ار�ردن و و ش�وازە�ا� ا�ی ��ر ڕۆژەی شۆڕشگ��ان�ی تاك و �ۆم�ڵ و پ�یوەندیی� �ۆم��ی�ت�ی��انئ�وەی�، ت�نیا ب� �ۆڕ 

 ��روە�ا ل�ن�وچوو�ی دەو��ت و س�روەر�ی چینای��ی ب��� .نای��ی و س�روەر�ی چینای��ی ��ی�یوەبردن، ئ�گ�ری �ۆڕا�ی �ۆم��� چ�ب�ڕ 

ل�ب�رئ�وە ����ی��ی . و�ی تا�ی �ولتوور ناچینای��ی، ئ�ست�م� بتوانر�ت س�روەر�ی چینای��ی ل�ن�و����ت�ۆڕان و ئامادەبوون و پ�روەردەبو 

�وشندەی�، ��ر ئاوا ک� ئ�زموون��ا�ی تا�و ئ�ستا ن�شانیانداوە، �ۆڕ��� ئ�م پارت�� ب�و پارت��، ئ�م ئ�ندام پارل�مان ب�و ئ�ندام پارل�مان، ئ�م 

ی، ئ�م دەو��ت ب�و دەو��ت، ئ�م دیکتاتۆر�ی ب�و دیکتاتۆر�ی، ئ�م ئای�ن ب�و ئای�ن، �یچ ل� بن�ما�ا�ی س�ست�م و ف�رماندار�ی ب�و ف�رماندار�

�ۆم��� چینای��ی نا�ۆر�ت، ب���و ت�م��ی در�ژتردە�ات�وە و چ�وساوان ز�اتر خۆشباوەڕ و نائوم�ددە�ات و �اتن�دی �ۆم��� ناچینای��ی 

 .ور یا ئ�ست�مدە�ات� ئامانج و خ�ون��ی فرە دو 



 و ئ�ستا یا ���ب�ت� ئ�وەش ب��م و ڕۆش�بک�م�وە، ک� م�ب�ست ل� �ۆڕا�ی شۆڕشگ��ان� ئ�و ت�گ�ی�ش�ن و دی�ن� باوەی س�دەی ب�ست

ی سۆشیال��م و کر��ار و پرۆلیتار�ا بۆ کرد�ت و پاشگر � ل� لوول�ی چ�ك و �ۆڕ��� س�رەوخواری دەس�ا�ی �ۆم�ڵ ڕ پ�ش���ش ن�ی�، ک� �ۆ 

اپ�ڕ��� جوتیاران و ڕ بۆلش�ڤیک��ان ب� ب�رەنجامی و دیکتاتۆر�ی ار�ی ر�ی و دەو��ت و ف�رماندار�ی و پارت�ی��ان دەبی�ی�ت و پاوان�دیکتاتۆ 

ن�خ��، م�ب�س�� من ل� �ۆڕا�ی شۆڕشگ��ان� ئ�و �ۆڕان� ڕ�ش�یی�ی� ک� ل�ن�و ئاخاوتن و . زان�تکر��اران و دەر�اوانان و س�ر�ازا�ی ڕوسی� دە

وت و ب��کردن�وە و �ار و چاال�ی و ب�گش�� ل� ژ�ا�ی ڕۆژان� و پ�یوەندیی� �ۆم��ی�ت�ی��ان و ش�وازی ڕ�کخست�� �ۆم�ڵ ڕوودەدات و ���سوک�

  .دەب�ت� �ولتوور و گزن�ی �ۆم��� نوێ؛ �ۆم��� ناچینای��ی

  

 لوتک�گ�ی�ش�ن و ب� �ولتوور�وو�ی �ۆ�ل��ی و  دوو ئاوە�دووان�ی �ۆم��� چینای�ت�ن و ئ�م� ل� س�ردەمی ب�ب��ور�ی، �ۆ�ل��ی و س�روەری 

 ئ�گ�ر مرۆ�� ئ�م س�ردەم� ل�  خ��ك، وەك پۆشاك؛ ��ر ئاوا] م�تال���[س�روەر�ی دەژ�ن و ژ�ا�ی چینای��ی بووە ب� ب�ش�ك ل� ئاوەزی 

ژ�یا�ی و�ناب�ات و ئ�وە -�ردەوامب��ی سارد پۆشاک��ا�ی دابک�ن�ت، ��ست ب� ڕەقبوون�وە و مردن دە�ات و ناتوان�ت ئ�گ�ری مان�وە و ک�ش

ئاواش �ۆ��� �ۆ�ال�ی ئ�م س�ردەم�  � ساردتر ل�وەش ژ�یاوە و ز�ندوومات�وە، ��ر��و�ناب�ات، ک� ڕۆژ�ار�ك مرۆڤ ب��� پۆشاك ل� ک�

و ک�ن و ناتوانن دو��� س�دراوەت�وە و ناتوانن ئ�گ�ری ژ�ان ب��� دەو��ت و ف�رماندار�ی و شوان��ی رامیاران و س�روەر�ی س�رمای�داران و�ناب

ودبک�ن و ناتوانانن پرۆس���� ج��انگ��ی دەو��ت و س�ست�می چینای��ی و ��م��ارەبوو�ی س�روەران و ار ئ�م ڕۆژی خۆ�ان و پ�ش�یانیان ب�

س�ردەمی بوو�ی خودی مرۆڤ دەژ�ن؛ -بوو�ی دەستکردە�ا�ی مرۆڤ و �یچ-ئ�م� ل�س�ردەمی ��م��ارە. �یچ�ارەبوو�ی خۆ�ان بب�ن�ن

بوو�ی ئ�وان�ی ک� ب��� ئ�وان - و دەو��ت و �یچف�رماندار�یڕامیار، اب�ر، س�رۆك و ڕ ئای�ن، ی�زدان، ئایدیلۆجیا، ڕامیار�ی، پارت��، س�روەر�ی 

ن، ئ�م� ل�ن�و ڕۆژ�ار�ك دەژ�. دەستا�ی �ۆم��� چینای��ی��اران، ف�رمانب�ران و ب�گش�� ژ�ر سووڕان و مان�وەی ژ�ان ئ�ست�م�؛ جوتیاران، کر 

 .ی��ا�ی ئ�م� ب�واتمرۆڤای�ت�پ�یوەندیی� ڕۆژ�ار�ك دەترسم، ک� ت�کنۆلۆ�� واوەتر ل� �ات�� من ل� "دەترسا ک� ئ�لب��ت ئ�ن�شتاین ل� �ات�� 

  * . "نی�ك ن�وە ل� دەب�نگ��ا�ی ت�دا دەبج��ان ت�نیا 

 

 

-------------------------------------  

 * " I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots"  

  


